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 : ريٍثكَ نب ينِالد ادمع ظُافحالْ الَقَ، 
  "واذَه قْيتيض تصحيحه لْلحد104" ( يث(  .  

ا الْعلْمِ لَم وأَما من وصفَه بِالضعف كَأَبِي حاتمِ الرازِي من علَماِء الْجرحِ والتعديلِ فَمع شدته في هذَ
ال داعي قَبولِ قَدميا وحديثًا فَبِأَنَّ الْبزي كَذَّاب أَو وضاع ، وقَد تلَقَّى علَماُء الْقُراِء التكْبِري بِالْ يقُلْ

 هتحي صف يككشلتل.  
عب نم درا ومإِنو ، ةبِياططَرِيقِ الش نم كْبِريالت رِدي لَمو ةبقِ الطَّيضِ طُر ، انعون وهو :امعو ، اصخ 

.  
  ا���ْ�ِ��ُ� اْ�َ��ص�

التكْبِري من أَولِ سورة الشرحِ وما بعدها إِلَى أَولِ سورة الناسِ ، وهو ما : وفيه مذْهبان ، اَألولُ 
مع قَصرِ الْمنفَصلِ ومده ) إن عملنا ذه املرتبة(، ويختص بِإِشباعِ الْمتصلُ لْغاية ذَكَره أَبو الْعالِء في ا

  .اِء الْغنة في الالمِ والر أَو أَربعا وترك )إن عملنا ذه املرتبة( ثَالثًا
ها إِلَى آخرِ الناسِ ، وهو ما ذَكَره الْهذَلِّي في الْكَاملِ ، وأَبو التكْبِري من آخرِ الضحى وما بعد: الثَّانِي 

وعلَى . ويأْتي علَى توسط الْمتصلِ مع قَصرِ الْمنفَصلِ وتوسطه  .الْكَرمِ الشهزورِي في الْمصباحِ 
ةنالْغ علِ مصتاعِ الْمباِء  إِشالري الالمِ وف.  

  ا���ْ�ِ��ُ� اْ�َ��م�
 س؛ إِذْ لَي ةبوى التوس آنرِ الْقُرإِلَى آخ ةحالْفَات نم أَي ، ةورلِ كُلِّ سأَو نم كْبِريالت  

  .بو الْعالِء في غَايته َألولها بسملَةٌ ، وهذَا التكْبِري ذَكَره الْهذَلي في كَامله ، وأَ

  :وفي الْمذَاهبِ الثَّالثَة قَالَ الْعالمةُ الضباع رحمه اُهللا 
ـملِ انأَو ـنـشم ا أَوهاحثْ ـردفَح ن  ... ـخدرو فْصٍ قَدحكْبِريٍ لت  لْف  

ـَعـضــهـم كَبـر في  ا وبرـرِ بغَـي ... تو ، ىَءةرورِ جهمالْج كُه105( ر(  
  

، )1/588،586(بِتصرف من هداية الْقَارِي للْعالمة الشيخِ عبد الْفَتاحِ الْمرصفي رحمه اُهللا ) 105( ) .1/324(اِإلتقَانُ ) 104(

  .ةُ برانِق رحمه اُهللا في تعليقَاته التجوِيدية علَى الْمصحف عالمكَذَا قَالَ الْ )105) (1/324(وانظُر اِإلتقَانَ 
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 ، لَةمسلَ الْبكْبِريِ قَبلُّ التحموكْبِريِ ولَفْظُ الت: راُهللا أكْب  .و هعم يدمحال تيلَ ولهفْصٍ ال تح دنالً عأَص

الْم ضعب هازأَجو ، ةالوي التف ادهتالجالَ لجا ؛ إِذْ ال ميححص سلَييمِ ، وظعلتل رِينأَخت . وزجيو

 لَةمسبِالْب لُهصوو كْبِريلَى التع قْفالْو . نهمِ ، وترِ الْخوي سإِال ف هلَيع قْفالْو وزجال يو :

وكَذَا ال يجوز وصلُ آخرِ التكْبِريِ مع وصله بِالْبسملَة . عدها إِلَى آخرِ الْقُرآن وما ب" والضحى"

: وعند وصلِ َآواخرِ السورِ بِالتكْبِريِ كُِسرت ما كَانَ آخرهن ساكنا أَو منونا ، نحو . موقُوفًا علَيها 

 يملع راُهللا أَكْب ثدفَح ، راُهللا أَكْب . وحلِ ، نصةُ الْوزمه فَتذحو هاللَى حع هكْتركًا ترحإِنْ كَانَ مو :

الس رإِذَا كَانَ آخو ، راُهللا أَكْب رتاَألب ، رابِ اُهللا أَكْبتالْك لْمع ، راُهللا أَكْب الِّنيال الضو دم فرح ةور

 وحن ، ذْفُهح بجو : وحن ، تمعٍ ضمج يمإِنْ كَانَ مو ، رى اُهللا أَكْبضرإِذَا : يو ، راُهللا أَكْب ثَالَكُمأَم

ماَء ضكَانَ ها ، نهلَتص تعنتريٍ ام وح : ره اُهللا أَكْببإِ. راووركْسنْ كَانَ م  وحابِ اُهللا أَ: نولُوا األلْب

كما قال وفي غَيرِها  وسواٌء في التكْبِريِ في الصالة. أَكْبر ، تعين ترقيق المِ لَفْظ الْجاللَة كَما مضى 

  .ابن اجلزري وغريه

  مالحظَةٌ هامةٌ

لَ الْهنِ قَباكلَى السع كْتالس نِعتمزِيم  عقِ الملَى طُرع تصي نكْبِريِ ،الَّتالت اماٌء كَانَ عوا ساصخ ا أَو .  
  

������������  
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�ِ� ا��� َ��ُب َ�َ�اِوَلَ �ِ��  ِ' ِ�ِ�َواَ/ِ' َ.ْ-ٍ,ُ�ِق ا(ْرَ�َ�ِ' ا���ِ&�َ%ُ$َ��#ُ� َ"� اْ!ُ�ِ َ� ِ
  

الت نم نلْقَارِئِ اَألمل متيلِ اِهللا لةُ بِفَضعباوِلُ اَألردالْج هذه اَءتج ربِآخ بذْهم هلَيع بِسلْتال ييقِ ، ولْف

 اعبالض امةُ اِإلمالما الْعهظَّمنا وهعمج قَدو ، هتمحر106(و ( نكُلِّ طَرِيقٍ مالً لودا جيهف عضوو ،

، وقَد بينت هذه الْجداوِلُ ما يجوز لكُلِّ ) الْهاشمي ، وأَبِي طَاهرٍ ، والْفيلِ ، وزرعانَ(ربعة الطُّرقِ اَأل

عضوا ، وهنم ريتي اخبِ الَّتالْكُت نم هذْآخلَى ما ععزوم هجاَألو نم الفالْخ اتمي كَلف داحو ت

ليكُونَ  كَلمات الْخالف في الْعمود الطُّولي اَأليمنِ ، وأَسماُء الْكُتبِ في الْخانات الْعرضية الْعلْيا ؛

 فركْبِريِ بِحمِ التدع هجإِلَى و ريأُشو ، هذأْخمِ ماس تحا تهكْمح ةماِء كُلِّ كَلال(بِإِز(  هجإِلَى وو ،

 فرامِ بِحكْبِريِ الْعع(الت ( فرمِ بِحتورِ الْخلِ سائكْبِريِ َألوالت هجإِلَى وو ،)كْبِريِ ) صالت هجإِلَى وو ،

 فرا بِحرِهاخلُ اَأل) خ(َألوأَه هلَيع فَقا اتلٍ مودكُلِّ ج ةايي نِهف عضو قَدو ، ةعباَألر نكُلٍّ م ناِء عد

  : ، وإِلَيك الْجداوِلَ 

  

)106 "  ( صالن رِيحاُهللا " ص همحر ةرِيصقَارِئِ الْمومِ الْممخِ عياعِ ، شبخِ الضيلشل.  
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  كَلماتُ   

   الفالْخ  

  

يماشالْه نع يهفَ فا اخْتُلُل مودج  
  الطرق ومذاهبهم

شاطبية
ال

  

  

ستنير
الم

الغاية    
الجامع    
المبهج    
سير    

التي
التذكرة    
ص    

التلخي
  

  

  الكامل

الملنجي
  

الخباز

  ي

  ال ع خ  ال ع خ  ال  ال  ال  ال  ال  ال ع ص  ال  ال  التكبير

  المد المنفصل
توسط أو 

  خمس
  خمس  خمس  خمس  خمس  خمس  توسط  توسط  توسط  توسط

  المد المتصل
سط أو تو

  خمس
  طول  طول  خمس  خمس  خمس  طول  طول  طول  طول

  غنة  غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  النونان مع ل ر

  سين  سين  سين  صاد  سين  سين  سين  سين  سين  سين  ويبصط ، وبصطة

  سين  سين  صاد  صاد  سين  سين  سين  سين  سين  وجهان  المصيطرون

  سين  سين  صاد  صاد  صاد  صاد  دصا  صاد  صاد  صاد  بمصيطر

  وجهان  وجهان  إبدال  إبدال  وجهان  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  وجهان  باب آلذكرين

  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  يلهث ذلك

  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  اركب معنا

  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  وجهان  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  وجهان  ال تأمنا

  إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  إدراج  إدراج  سكت  إدراج  سكت  عوجا

  إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  مرقدنا

  إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  سكت  إدراج  سكت  سكت  سكت  من راق،وبل ران

  توسط وطول  توسط وطول  توسط  توسط  توسط  قصر  صرق  قصر  قصر  توسط وطول  عين

  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  وجهان  فرق

  حذف  حذف  إثبات  إثبات  وجهان  إثبات  حذف  حذف  حذف  وجهان  وقفا: فما آتان 

  فتح  فتح  فتح  ضم  وجهان  فتح  فتح  فتح  فتح  وجهان  ضعف ، وضعفا

  مد  مد  مد  مد  وجهان  قصر  قصر  صرق  قصر  وجهان  وقفا: سالسال 

                                      رْأظْهزِ ، ومَل الْهنِ قَباكلَى السع يماشالْه كُتسي لَميس(و ( و)ا ) نداحال وقَو. 
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  كَلماتُ

الفالْخ  

  

  جدوُل ما اخْتُلفَ فيه عن َأبِي طَاهرٍ
  ومذاهبهمالطرق 

ت
س
كفاية ال

ضة  
الرو

شاد  
اإلر

صباح  
الم

التذكار  
  

الجامع  التجريد
الكامل  
الكفاية  
  

  الخياط  الفارسي

  ال  ال ع خ  ال  ال  ال  ال  ال خ  ال  ال  ال  التكبير

  خمس  خمس  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط  المد المنفصل

  طول  طول  طول  توسط  توسط  طول  توسط  طول  طول  توسط  المد المتصل

الساكن قبل 

  الهمز
  تحقيق

سكت 

  عام
  تحقيق  تحقيق

تحقيق ، 

سكت 

  عام

سكت 

  خاص
  تحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق

  ال غنة  غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  النونان مع ل ر

  صاد  سين  سين  سين  سين  سين  صاد  سين  سين  سين  ويبصط ، وبصطة

  صاد  سين  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  بمصيطر

  إبدال  وجهان  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  باب آلذكرين

  إدغام  إدغام  إدغام  وجهان  وجهان  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  يلهث ذلك

  إدغام  إظهار  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  اركب معنا

  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  وجاع

  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  مرقدنا

  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  إدراج  سكت  سكت  إدراج  سكت  من راق،وبل ران

  قصر  قصر  قصر  توسط  توسط  قصر  توسط  قصر  عين
توسط 

  وطول
  قصر وتوسط

  تفخيم  تفخيم  تفخيم  ترقيق  ترقيق  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  فرق

  حذف  حذف  حذف  حذف  إثبات  حذف  حذف  حذف  إثبات  إثبات  وقفا: فما آتان 

  قصر  مد  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  وقفا: سالسال 

  لطُّورِ بِال خالف با) الْمسيطرونَ(بِالرومِ ،وروى ) ضعفًا(معا و) ضعف(،وفَتح  )ال تأمنا(في إِشمامِ  قَوالً واحدا،وال خالف عنه) ن(و ) يس(وأَظْهر أَبو طَاهرٍ 
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  جدوُل ما اخْتُلفَ فيه عنِ الْفيِل  
  الطرق ومذاهبهم

  كَلماتُ

الفالْخ  

  

 الجامع  الكامل  المصباح  المستنير
  

الكفاية
  

ضة 
رو

المعد
ل

 

ضة
 الرو

  
 الغاية

  
 المبهج

  
 التذكار

  
 الوجيز

  

الحمامي
  

ي
الطبر

الحمامي  
ابن خليع  
الحمامي  
ي  

الطبر
  

  ال  ال  ال  الع ص  ال  ال  ال  ال  ال ع خ  ال ع خ  ال خ  ال خ  ال  ال  التكبير

  المد المنفصل
  توسط  قصر  توسط  قصر

قصر أو 

  ثالث
  قصر  قصر  قصر  قصر  توسط

قصر أو 

  ثالث
  خمس  ثثال  ثالث

  خمس  طول  طول  طول  طول  طول  طول  طول  طول  طول  توسط  توسط  طول  طول  المد المتصل

  النونان مع ل ر

  
  غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  غنة  غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة

ويبصط ، 

  وبصطة
  سين  سين  سين  سين  سين  سين  صاد  صاد  صاد  سين  صاد  صاد  سين

  يبسط

  صطةب

  صاد  سين  سين  سين  صاد  سين  سين  سين  سين  سين  سين  سين  صاد  سين  المصيطرون

  سين  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  سين  صاد  صاد  صاد  بمصيطر

  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  وجهان  وجهان  وجهان  إبدال  إبدال  إبدال  باب آلذكرين

  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إظهار  إظهار  إظهار  إدغام  دغامإ  إظهار  إدغام  اركب معنا

  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  إدراج  إدراج  عوجا

  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  إدراج  إدراج  مرقدنا

  من راق، 

  انوبل ر
  سكت  إدراج  سكت  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  سكت

  عين
  توسط  توسط  قصر  قصر

توسط 

  وطول

توسط 

  وطول
  قصر

قصر 

  وتوسط
  قصر  توسط  قصر  قصر  توسط  قصر

فما 

  وقفا:آتان
  حذف  حذف  إثبات  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف

ضعف ، 

  وضعفا
  وجهان  فتح  فتح  فتح  ضم  فتح  ضم  فتح  فتح  فتح  فتح  فتح  فتح  فتح

  مد  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  مد  مد  قصر  قصر  قصر  قصر  وقفا:سالسال

 لَم غَمأَدزِ ، وملَ الْهنِ قَباكلَى السيلُ عالْف كُتسي)كث ذَللْهي ( رأَظْهو ،)يس ( و)ن ( اَءر مفَخو ،)ٍقرف (و ، مأَش)انأْمال ت ( الفبِال خ.  
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  انعرز نع يهفَ فا اخْتُلُل مودج  

  الطرق ومذاهبهم

  كَلماتُ

الفالْخ  

  

ضة المعدل  الجامع  الروضة
 رو

 
ستنير

الم
  

 الغاية
  

صباح
 الم

  
 التجريد

  
 التذكار
  

ق الداني
طري
 

  
 الكفاية
الحمامي  
ي  
سنْجرد

سو
ال

  

الحمامي
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لِ لسنة ع عشر من ربِيعِ اَألوفي الْخميسِ التاس  -عاصمٍ رضي اُهللا تعالَى عنهما من طُرقِ طَيبة النشرِ 
" الْموافقِ لسنة أَلْفَينِ وثَمانِية ميالدياً ، ويليه  �تسعٍ وعشرِين وأَربعمائَة وألْف من هجرة الْحبِيبِ 
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  فْعلَاا ومأَعذْنِي من التسميعِ قَولً... لَّهم يا خير سامعٍ لوناديت أَ           
  لِلَالز نم اومصعم تسلَامرؤ  ينإِ...  يل كبسبِ لْجعت الفَ ابيع قلْت نْإِ

نْإِو جِتد عيفَ ابسالْ داللَخ  ...ولَج مال ن فيه عيب والع  
ß‰ôϑ pt ø:$# uρ ¬! Éb>u‘ š Ïϑn=≈ yèø9 $#    

/ هوت ميل  –ياهو  –أوفو  –عرب السكايب  Elsharkawe1427/إمساعيل الشرقاوي للتواصل  : املصنف
موقع جامعة الدرة املضية + / 212672917596: رقم احملمول باملغرب 

om/vbhttp://www.zdnyilma.c/  
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  ما حكْم التَّمايِل َأثْنَاء تالوة الْقُرآنِ َأوِ استماعه ؟ -1

$  �: الَ اُهللا تعالَى قَ yϑ‾Ρ Î) šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# t Ï% ©!$# #sŒ Î) t�Ï.èŒ ª! $# ôMn=Å_ uρ öΝåκæ5θè=è% #sŒ Î)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκö�n=tã 

…çµçG≈ tƒ#u öΝåκøEyŠ#y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4’ n?tãuρ óΟÎγÎn/u‘ tβθè=©.uθ tGtƒ  �  ) ُةفَالِ اآليةُ اَألنور2س.(  

 هانحبقَالَ سو : � ª! $# tΑ̈“ tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ pt ø:$# $ Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$ sẄΒ ”�Ïèt±ø)s? çµ÷ΖÏΒ ßŠθè=ã_ t Ï% ©!$# 

šχöθt±øƒ s† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß, Î# s? öΝèδßŠθè=ã_ öΝßγç/θè=è%uρ 4’ n<Î) Ì�ø.ÏŒ «! $# 4 y7Ï9≡ sŒ “y‰ èδ «! $# “Ï‰ öκu‰ ÏµÎ/  tΒ 

â !$ t±o„ 4 � .) ُةرِ اآليمةُ الزور23س. (  
  :، قَالَ الشيخ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 

 "همجِس كرحت قَد مهرغَيو ةابحالص ضعكُونَ بأَنْ ي انِعال م  ةبِقُو ثِّرؤت آنالْقُر نم اتاعِ آيمس دنع

 ابِهصأَعو انِهدلَى وِجع"”� Ïèt±ø) s? çµ÷ΖÏΒ ßŠθ è=ã_ t Ï%©!$# šχöθ t±øƒs† öΝ åκ ®5u‘  " ةرِيرعقَش دنعو ،

و ، كَةرح ةبِأَي التضالْعابِ وصلَى اَألعع أَثَر رظْهي الْجِلْد عافَى منئًا يِتيش رقال ي المفَاِإلس كذَل عم

 امع هجبِو ةالطَّاع دنعكْرِ اِهللا وذ دناَء عيالر رقا ال يكَم ، ةامالْكَرو ولَةجالرابِ وهـ .أ. )1(" اآلد.  

  قَليالً ال شيَء فيه ، وأَما التمايلُ الْمفْتعلُ والْمبالَغُ فيه فَهو  فَاالنفعالُ الصادق مع الْقُرآن بِالتمايلِ

øŒ � :تشبه بِالْيهود ولَيس من دينِ اِإلسالمِ في شيٍء ، قَالَ أَبو حيانَ في تفِْسريِه لقَوله تعالَى  Î)uρ  

  
  ) . 10/255(فَتاوى اَألزهرِ ) 1(
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$ uΖø)tGtΡ Ÿ≅ t6pg ø:$# ôΜßγs%öθsù …çµ‾Ρ r( x. ×' ©# àß �  " :رِيشخمالز ذَكَرو  رشا نلَم هبِ أَنبكْرِ السذ دنا عنه

فَلذَلك ال  ال اهتزموسى علَيه السالم اَأللْواح وفيها كتاب اِهللا تعالَى لَم يبق شجر وال جبلٌ وال حجر إِ

 هأْسا رلَه ضغأَنو زتاةَ إِالّ اهروأُ التقْراً ييودهى يرت . الدةُ إِلَى أَوعزالن هذه ترس قَدى ، وهتان

ا الْقُرآنَ يهتزونَ ويحركُونَ رؤوسهم ، الْمسلمني فيما رأَيت بِديارِ مصر تراهم في الْمكْتبِ إِذَا قَرأُو

بدؤم هبأَد آنالْقُر اَءةرق دنع ريغص كرحت رِبِ ، فَلَوغالْملُسِ ودا بِاَألنني بِالدا فأَمقَالَ وبِ ، وكْتالْم 

ري الدف ودهالْي بِهشفَت كرحتلَه ال ت ة2(" اس( لَماُهللا أَعو ، .  

  ما حكْم القراءة الْجماعية الْمعروفَة بِالْقراءة اللَّيثية ؟  -2

  :قَالَ الشيخ على محفُوظْ رحمه اُهللا 
َءة اللَّيثية ، وهي دائرةٌ بين الْحرمة والْكَراهة ومن الْبِدعِ قراَءةُ الْقُرآن جماعةً الْمسماةُ عندهم بِالْقرا" 

: " ما رأَيت وال سمعت أَحدا من الصحابة يفْعلُها ، وقَالَ ابن وهبٍ : ، فَقَد أَنكَرها الضحاك وقَالَ 
يت الْقَوم يجتمعونَ فَيقْرُءونَ جميعا سورةً واحدةً حتى يختموها ؟ أَرأَ: قُلْت لمالك رحمه اُهللا تعالَى 

" ". لَيس هكَذَا كَانَ يصنع الناُس إِنما كَانَ يقْرأُ الرجلُ إِلَى اآلخرِ يعرِضه : " فَأَنكَر ذَلك وعابه وقَالَ 
ؤدي هذه الْقراَءةُ إِلَى تقْطيعِ الْحروف واآليات النقطَاعِ نفَسِ أَحدهم فَيتنفَّس فَيجِد وقَد ت. انتهى 

  داِء اآلية رةً في ابتأَصحابه قَد سبقُوه فَيترك بقيةَ اآلية أَوِ الْكَلمة ويلْحقُهم فيما هم فيه فَيشارِكُهم تا
  فيه من التخليط فيوتارةً في أَثْنائها ، وبِذَلك يقْرأُ الْقُرآنَ علَى غَيرِ ترتيبِه الَّذي أُنزِلَ علَيه ، وفيه ما 

ةُ أَمآيذَابٍ ، وع ةبِآي ةمحةُ رطُ آيلتخت الَى ، فَقَدعابِ اِهللا تتك، يدعو ةبِآي دعةُ وآييٍ ، وهن ةرٍ بِآي  
ذَا أَنإِلَى ه فأَض ، كرِ ذَلاجِإِلَى غَينونَ بِحعنصتي مهنِنيمؤالْم لُودا جهنم رعقْشفَةً تلتخا ماتوأَص مرِه  

  
  .من سورة اَألعراف  171ة في تفِْسريِ اآلي) 5/487(الْبحر الْمحيطُ ) 2(
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 نيملساعِ الْممبِإِج امرح ككُلُّ ذَلو ، نيلافالْغ فُوسا نلَه بطْرت3" (، و. (  
  ما حكْم ِإدراجِ بعضِ الْحروف الْمقَطَّعة في بعضِ اَألوراد الصوفية ؟ -3

ضِ اَألوعي بف تأَير ةيوفالص ادرضِ اَألوعي بقَالُ فا يةً بِموجزمم ةقَطَّعالْم وفرالْح ضعب ةيوفالص ادر
م كي ذَلا فميمٍ ، لقس يحٍ أَوحكَالمٍ ص نم ادراَألو هذي ها فم نظَرِ عالن ضذَا بِغه وزجال يو ، ن

وال الْقُرآن ، وال فَائدةَ مطْلَقًا من وضعها في هذه اَألوراد ؛ فَهذه الْحروف مرتبِطَةً بِسورِها ، تالعبٍ بِ
 يه لَةمي جاِء فلَمالْع ضعا بهعمج قَدو ، وِيدجلْمِ التي عا إِال فبِه دهشتسقَا: ( ي يمكح صن لَه عط

 رس ( لَماُهللا أَعو ، .  

  ؟من الْحروف الْمقَطَّعة َأم َأنَّهما �من َأسماء سيدنَا محمد  "يس"، " طه"هْل  -4
ما سمى بِه إِال بِ �، وال يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يسمي النبِي ) 4(من الْحروف الْمقَطَّعة " يس"، " طه"  

  : �نفْسه أَو سماه بِه ربه سبحانه ، وقَد قَال 
 الْحاشر وأَنا،  الْكُفْر بِي اللَّه يمحو الَّذي الْماحي وأَنا،  أَحمد وأَنا،  محمد أَنا،  أَسماًء لي إِنَّ �

  ) . 5( � الْعاقب وأَنا ، ميقَد علَى الناس يحشر الَّذي
وي رِفوايقَالَ  ة� :  
   يبِنو،  راشحا الْنأَو، ي فَّقَما الْنأَو،  ةبوالت يبِنو ، ةمحالر يبِا ننأَو،  أَحمد وأَنا،  محمد أَنا � 

  
)3 ( اعداِإلب)302ص . (  
  :يخنا احملقق العالمة الدكتور سعيد بن صاحل زعيمة حفظه اهللا  يف البيت التايل مجع فواتح السور ش) 4(

  هلْ إِذَا توعد وأَمر علَّالَ....  أَقْسم أَثْنا هجا نِدا أَخبِرِ 
شر سور ، وباإلخبار فافتتح بالقسم مخس عشرة سورة ، وبالثناء أربع عشرة سورة ، وحبروف اهلجاء تسع وعشرون سورة ، وبالنداء ع

سبع سور ، وبالتوعد ثالث سور ، وباألمر ست سور ، وبالتعليل سورة ) إذا(ثالث وعشرون سورة ، وباالستفهام ست سور ، وبـ 
  .واحدة 

 )5( اهور يححالْ صبارِخي )(3339(، ) 4/1858) (4614 (3/1299 ( ، ومسلم )2354) (4/1828 (نرِ عيبنِ جمٍ بطْعم 
  . اِءيبِناَأل نم دحأَ هدعب سيي لَذالَّ)  باقعالْ(  " . رحيما رُءوفًا اللَّه سماه وقَد: " قَالَ 
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 أَقُلْ لَم ما علَي يقُلْ من: فَهو الْقَائلُ  �أَال فَلْيحذَرِ الْكَاذبونَ علَى رسولِ اِهللا  .)6( � مِالحمالْ
  . ، واُهللا أَعلَم ) 7( النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ
  ما حكْم قراءة الْفَاتحة في الصالة ِلِإلمامِ وِللْمْأمومِ ؟  -5

  ) . 8( الْكتابِ بِفَاتحة يقْرأْ لَم لمن صلَاةَ لَا : �قَالَ رسولُ اِهللا 
الْع لَفتاخ يثدأْوِيلِ الْحي تاُء فومِ  - لَمأْمالْمامِ ولَى اِإلمالٍ  -عإِلَى أَقْو:  

  امِمِإلِلو درِفَنْملِْل ةبسنالْبِ قراءةُ الْفَاتحة: أوال 

 مأُبِ أَرقَ اذَإِ: ينِدمالْ يومزخمالْ نِمحالر دبع نب ةُريغمالْو ةرصبالْ لِهأَ رثَكْأَو يرِصبالْ نسحالْ الَقَ 
  ، آنرقُالْ مأُبِ ايهف أَرِقُ دقَ ةٌالص اهنَأل ؛ ةٌادعإِ هيلَع نكُت ملَو،  هأَزجأَ الةالص يف ةًداحو ةًرم آنرقُالْ

 لَيست الْوجوبِ مع أَنها قَاعدتهِم علَى بنوا لَكن الصلَاة في الْفَاتحة قراَءة بِوجوب الْحنفيةُ وقَالَ
 والْفَرض ، فَرض بِه إِلَّا الصلَاةُ تتم لَا واَلَّذي ، بِالسنة ثَبت إِنما وجوبها لأَنَّ ؛ اَلصلَاة صحة في شرطًا

مهدنلَا ع تثْبا يبِم زِيدلَى يع آنالْقُر ، قَدالَى قَالَ وعت : � (#ρ â t�ø%$$ sù $ tΒ u�œ£ uŠ s? z ÏΒ Èβ#u ö�à)ø9$# 4 � 

 فَيكُونُ بِالْحديث ثَبت إِنما الْفَاتحة وتعيِني ، تيسر ما قراَءة فَالْفَرض ؛) 20سورةُ الْمزملِ اآليةُ (
 مطْلَقًا الْمأْمومِ عن الْحنفيةُ قراَءةَ الْفَاتحة أَسقَطَو ، بِدونِه الصلَاة وتجزِئ يتركُه من يأْثَم واجِبا

 ، الْحفَّاظ دعن ضعيف حديثٌ لَكنه"  قراَءة لَه الْإِمامِ فَقراَءة إِمام خلْف صلَّى من"  بِحديث واستدلُّوا
قَدو بعوتسا قَهطُر لَّلَهعو قُطْنِيارره الدغَيو ،  
  
)6( حسن رواه الترمذي  ةيدمحلِ الْمائمي الشف)368) (1/306 ( دمأَحو ،)23492) (5/405 ( اهورو ذَا اللَّفْظأَبِهحما  دضأَي

حص دنبِس يحٍ بِلَفْظ: ] ةماملَلْح يبن  [يالنِعتالق بِيي ن.}  دنس19637(الْم) (4/404 (، {،اهورانَ  وبن حاب)6314) (14/220( ،
 طسي األوف انِيرالطَّب2716(و) (3/135  ( لَىعو يأبو)7244) (13/176 ( دعالْج نابو ،)3322) (1/479 ( .اأَمو  )قَفِّيالْم 

 كُلّ وقَافيةُ ، اتبعته إِذَا أُقَفِّيه وقَفَّيته ، أَقْفُوه قَفَوته:  يقَالُ.  للْأَنبِياِء الْمتبِع هو:  الْأَعرابِي ابن وقَالَ ، الْعاقب بِمعنى هو:  شمر فَقَالَ) 
   . آخره شيء

)7 (ور يححص ارِيخالْب اه)1/52) (109. (  
)8 ( ارِيخالْب اهور يححص)723) (1/263 ( ملسمو ،)394) (1/295. (  
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 تكَرِت ولَفَ ، الةالص ةحصل اهنم دب ال ةحاتفَالْ ةُاَءرق:  دمحأَو ىعافالشو كالم ةُالثَالثَّ ةُماألئَوقَالَ 
 اُهللا ىلَّص يبِالن ملَّع امكَ ةعكْر لِّكُ ىف ةٌوضرفْم ةحاتفَالْ ةُاَءرقو ، الةُالص طَلَتب اهضعب كرِت وأَ اهلُّكُ
لَعيه ولَّسالْ ميَءِسم لصالتلْ: "  هافْعو كي ذَلك فلَاتا صكُلّه  "دعأَنْ ب هربِالْ أَماَءةري ، قفو ةايرِو 

دمأَحنِ لابانَ وبح  "لْ ثُمفْعا كي ذَلة كُلِّ فكْعر " ، كَوام روالْ اهبارِخنَّأَ ي بِالني اُهللا ىلَّص لَعيه 
ولَّسانَكَ م قْيرؤاه لِّكُ يف كْرعة .  
اوإِذَا  أَمِسنالْ يمىلِّص قاَءرتاه بطَلَت صالته عند الشافعية الْوحلَابِنأَ ،ةالْ اممالكانَكَ نْإِ:  واالُقَفَ ةُي 
النسانُي يف صثُ الةنائية بطَلَت ، انَكَ نْإِو ثُ يفالثيأَ ةو رباعيفَ ةذَ يفلرِ كوايات عن مالرِ ، كاوةٌي 
 عم ةَحاتفَالْ ايهف ىِسن يتالَّ ةعكْالر ةادعإِبِ ةٌايورِو ، وِهالس ودجس عم ةحالصبِ ةٌايورِو ، النطْبالْبِ

سجود السوِه بعد المِالس .  
  قراءةُ الْفَاتحة بِالنِّسبة ِللْمْأمومِ: ثَانيا 

قَالَ الن إِ : �بِينام جاِإل لَعمام ليؤتبِ مكَ اذَإِفَ؛  هبكَفَ ربوار قَ اذَإِوأَفَ أَرنص9( وات( .  

يثدمِ الْحي فَهف هِمالفتةَ الخحومِ الْفَاتأْمالْم اَءةري قاُء فلَمالْع لَفتلَّ اخأَد نم لُهاثما يمفَقَاو لَ ة

 ةٌوبدنم: وقَالَ الْمالكيةُ  ، ةيرِهجالْو ةيرِّالس الةالص يف ميٍرِحت ةَاهركَ ةٌوهركْم ةحاتفَالْ ةُاَءرق : ةُيفنحالْ

يف السرية  ،كْمرةٌوه الْ يفجرِهيةُ  ةيعافقَالَ الشو ،: اجِوةٌب لْا ىلَعأْمي  ومِمفرِّالسية الْوجرِهية ، 

الْ الَقَوحإِ:  ةُلَابِنناه مستحةٌب يف السرية ويف كَستاِإل اتامِم مالْ نجرِهية ، رِكَوه الَح قاَءراِإل ةامِم 

يف الصالْ الةجرِهية جح نظُ ابافقَالَ الْح ، الفالْخ هادإِير دبِع لَى :رعذَا وه نيعتلَى فَيامِ عالْإِم   

  
)9) ( دمأَح اهور يححص)(8876(، ) 2/420) (9428 (2/376 ( ملسمو ،)404) (1/303 (،  َةاجم نابو)846 (
)1/276 ( يائسالنو ،)(922(، ) 2/141) (921 (2/142 (أَبو ، داوو د)604) (1/220 (و ، قُطْنِيارالد)12،11،10،16 (
)1/327،328،329،330 ( هيفَتحي صف هبنم ناب اممهو ،)43) (1/38 ( هدائي فَوف دعس نثُ اباللَّيو ،)8) (انُ ) 1/67فْيسو ،

 هئزي جةَ فنييع ن6(اب) (1/58 (متو ، دائي الْفَوف ازِيالر ام)972) (2/5 ( نيعبي اَألرف ياقرظُ الْعافالْحو ،)35) (1/214 ( ،
 يهالوي عةَ فامأَبِي أُس نارِثُ ابالْح1/14) (1(و.(  
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 ، الْإِمام قَرأَ إِذَا ينصت لَا حيثُ لنهيِا ارتكَابِ في يوقعه لئَلَّا الْمأْموم ليقْرأ الْجهرِية في السكُوت

قَدو تالْإِذْنُ ثَب اَءةرومِ بِقأْمةَ الْمحي الْفَاتف ةرِيهرِ الْجيد بِغقَي ، كذَلا ويمف هجرأَخ ارِيخي الْبء"  فزج 

 أَنَّ"  عبادة عن الربِيع بن محمود عن مكْحول رِواية من رهماوغَي حبانَ وابن واَلترمذي"  الْقراَءة

بِيلَّى - النص اللَّه هلَيع لَّمسو - ثَقُلَت هلَياَءةُ عري الْقرِ فا ، الْفَجغَ فَلَمقَالَ فَر  :لَّكُمُءونَ لَعقْرت 

لْفخ كُماما ؟ إِمقُلْن : معلُوا فَلَا:  قَالَ.  نفْعإِلَّا ت ةحابِ بِفَاتتالْك ، هلَاةَ لَا فَإِنص نمل أْ لَمقْرا يبِه  "

 شاهد ولَه.  -  أَعلَم واَللَّه - سببه هذَا وكَانَ هذَا من مختصر ..)ال صالةَ لمن( حديثَ أَنَّ والظَّاهر

نم حيثة أَبِي دادقَت دنأَبِي ع داود يائسالنو ، نمو يثدس حأَن دننِ عبانَ ابى ، ) 10(حورد وبع 

 يسكُت الْإِمام كَانَ مضى من ولَكن ، الْقُرآن أُم من بد لَا:  قَالَ جبير بن سعيد عن )11(الرزاق

  . ار فَأَدلَّته أَقْوى ، وهو اَألسلَم ، واُهللا أَعلَم ، وهذَا الْقَولُ الْمخت الْقُرآن بِأُم الْمأْموم يقْرأُ ما قَدر عةسا

  ما حكْم صالة من ال يستَطيع َأن يقْرَأ الْقُرآن ؟ -6

  ) . 12( الْكتابِ بِفَاتحة يقْرأْ لَم لمن صلَاةَ لَا:  �قَالَ رسولُ اِهللا 

لْزِمتسيثَ يدذَا الْحاُء إِنَّ هلَمقَالَ الْع وبجلُّمِ وعت ةحأَنَّ الْفَاتا للَا م متي اجِبإلَّا الْو بِه اجِبا وكَم 

رقَري تولِ فالْأُص رسيتي إِذَا لَم نلَكلُّ ، وعكَت انِعم جِدو ا ، أَوهالمٍ مبِإِس دهيثَ عدلِّي حصأَنْ كَانَ الْم

#Ÿω ß �: ، فَقَد قَالَ اُهللا تعالَى  Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ø�tΡ āωÎ) $ yγyèó™ãρ 4 �  ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور286س ( ،قَالَ و  

  
، وأما حديثُ أَنسٍ فَصحيح رواه ابن حبانَ في صحيحه ) 1/320) (12(ي بِسند حسنٍ في سننِه حديثُ عبادةَ رواه الدارقُطْنِ) 10(
  :لَيهِم بِوجهِه فَقَالَ أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم صلَّى بِأَصحابِه فَلَما قَضى صالته أَقْبلَ ع: عن أَنسٍ ) 5/162) (1852(
فَال تفْعلُوا  ����: إِنا لَنفْعلُ قَالَ : ؟ فَسكَتوا قَالَها ثَالثَ مرات فَقَالَ قَائلٌ أَو قَائلُونَ  ����أَتقْرؤونَ في صالتكُم خلْف اِإلمامِ واِإلمام يقْرأُ  ���� 

 . ����كتابِ في نفِْسه ولْيقْرأْ أَحدكُم بِفَاتحة الْ
)11 ( فنصي الْماقِ فزالر دبع اهور يححص أَثَر)2/134) (2789 . (  
)12 ( ارِيخالْب اهور يححص)723) (1/263 ( ملسمو ،)394) (1/295. (  
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  ...  وهلِّلْه وكَبره اللَّه فَاحمد وإِلَّااقْرأْ فَ قُرآنٌ معك كَانَ فَإِنْ �:  صلَاته مِسيِءللْ �رسولُ اِهللا 

  : فَقَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي لَىإِ جاَء رجلًا أَنَّ وثَبت، ) 13(	الْحديثُ 

   : � فَقَالَ ؛ صلَاتي في نِييجزِئُ ما فَعلِّمنِي شيئًا الْقُرآن من آخذَ أَنْ أَستطيع لَا إني 

  ). 14(	 بِاَللَّه إلَّا قُوةَ ولَا حولَ ولَا أَكْبر واَللَّه اللَّه إلَّا إلَه ولَا للَّه والْحمد اللَّه سبحانَ قُلْ � 

أَ الَقَووب ةَيفَنِح ومالال ك لْيزمكْالذِّ ه15( ر. ( لَمواُهللا أَع .  

  ما حكْم ِإطَالَة الْقراءة في الصالة ؟  -7

  :قَالَ اَألحناف والشافعيةُ 

 هتاتفَ دقْفَ ةاَءرقالْ يف امهنيب ىوس نْإِفَ ةيانِالثَّ ىلَع الةص لِّكُ نم ىولَاُأل ةعكْالر يف ةاَءرقالْ ةُالَطَإِ 

السةُن  ،انِالثَّ الَطَأَ نْإِوةَي رِكُ ىولَاُأل ىلَعلَ هذَ هلالإِ ك يف صالْ الةجمعفَ ةيسلَ ننْأَ ه يانِالثَّ يلَطةَي فايه 

ىولَاُأل ىلَع  ،ومعالَطَاِإل ىنة يف كْالرعنْأَ ىولَاُأل ة أْيتبِ يآيثَكْأَ اتر مناه يف كْالرعانِالثَّ ةيالإِ ة يف 

صالْ الةجمعة الْوعيدنِي  ،ويف الِح الزإِفَ امِحنه يسن الْ يلُوِطْتقاَءرة انِالثَّ يفية ىولَاُأل نِع .  

  :وقَالَ الْمالكيةُ والْحنابِلَةُ 

يندب قْتصري كْالرعانِالثَّ ةية نِع كْالرعىولَاُأل ة يف الزنِم لَوقَ وبِ أَرثَكْأَ اهر مبِ ىولَاُأل نفَ ونَدقٍر بين  

  
، والطيالسي )  1/274) (545(، وابن خزمية ) 1/289) (861(، أبو داود ) 2/100) (302(صحيح رواه الترمذي ) 13(
، والطحاوي يف ) 1/507) (1631(نساين يف الكربى ، وال) 2/380) (3789(، والبيهقي يف السنن الكربى ) 1/196) (1372(

) 832(، وأَبو داود ) 3/237) (3025(حسن ، رواه الطَّبرانِي في اَألوسط ) 14( ) .1/232) (1290(شرح معاين اآلثار 
)1/280 ( يائسالنو ،)924) (2/143 ( ىري الْكُبفو ،)996) (1/321 (دمأَحو ، )19133) (19161(، ) 4/353 (
، والْبيهقي في ) 2/121) (2747(، وعبد الرزاقِ ) 1/314) (2،3(، والدارقُطْنِي ) 5/116) (1810(، وابن حبانَ ) 4/356(

، وأَبو الْقَاسمِ الْكنانِي في ) 1/186) (524(يد ، وعبد ابن حم) 7/113(، وأَبو نعيمٍ في الْحلْية ) 2/381) (3791(الْكُبرى 
 ِء الْبِطَاقَةز6(ج) (1/45 ( ةيؤي الرف قَّاقالدو ،)935) (1/404. (  

)15 ( زِيونِ الْجالب الفالْخ يثادي أَحف يققحالت)1/374 . (  
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 وبأَ اِإلمام  الَقَو ، ىلَواَأل فالَخ دقَفَ ىولَاُأل ىلَع ةَيانِالثَّ الَطَأَ وأَ امهنيب ىوس نْإِفَ،  اهرِيغَو ةعمجالْ

ةَيفَنِح  :ناُألولَى م ةكْعي الريلُ فطفَالْ يرِج خةًاص .  

 زِيوالْج ناب امقَالَ اِإلمو: يستحنْأَ ب يالْ يلَطقةَاَءر يف كْالرعىولَاُأل ة ملِّكُ ن صالة  ،الَقَو اماِإلم 

الشافعال ي ييلُط 16( لِّكُالْ يف (تا ثَبمل فَقاَألوو قاَألدو قاَألح وهو  ، نيأَبِ ع ودعسم ارِيصالْأَن 

صلَّى اُهللا  النبِي رأَيت فَما فُلَانٌ بِنا يطَولُ مما الصلَاةَ أُدرِك أَكَاد لَا اللَّه رسولَ يا رجلٌ قَالَ : " قَالَ

 لَّمسو هلَييعف ظَةعوم دا أَشبغَض نم ذئموفَقَالَ ي :  

 	 الْحاجة وذَا والضعيف الْمرِيض فيهِم فَإِنَّ فَلْيخفِّف بِالناسِ صلَّى فَمن إِنكُم منفِّرونَ الناس أَيها �

)"17(.  

دبع ناب ابِرقَالَ ج ، هناُهللا ع يضلٍ ربج ناذَ بعكَانَ م ذئينح امأَنَّ اِإلم تذَكَر ةايي رِوفو  يضاِهللا ر

 واقْرأْ بِكَذَا اقْرأْ أَنت أَفَتانٌ معاذُ يا فَقَالَ معاذ علَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَأَقْبلَ: اُهللا عنهما 

 الْأَعلَى ربك اسم وسبح يغشى إِذَا واللَّيلِ والضحى وضحاها والشمسِ اقْرأْ قَالَ :ر جابِ قَالَ،  بِكَذَا

)18 . (  

  ة في الصالة ؟بِالْبسملَ حكْم الْجهرِ ما -8

ي الصا فرِ بِههي الْجاُء فلَمالْع لَفتاخ قَدو ، ةحالْفَات نةٌ ملَةَ آيمسأَنَّ الْب تأَنْ ذَكَر قبلَى سع الة

  ثَالثَة أَقْوالٍ ، 

  يجِب الْجهر بِها ، واستدلَّ أَصحاب هذَا املَذْهبِ إِنَّ الْبسملَةَ آيةٌ من الْفَاتحة ؛ لذَا  :اَألولُ 

  
)16 ( زِيونِ الْجالب الفالْخ يثادي أَحف يققحالت)1/373 ( زِيرِيلْجل ةعببِ اَألرذَاهلَى الْمع قْهظُرِ الْفانو ،)1/305. (  
)17 ( ارِيخالْب اهور ، يححص)6740(، )  5/2265) (5759(، ) 1/249) (672(، )  1/248) (670(، ) 1/46( )90 (

)6/2617) . (18 ( ملسم اهور  ، يححص)465) (1/339. (  
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 بِيجِ النوز ةلَمس يث أُمدا  �بِحهناُهللا ع يضر :ولُ اللَّهسإِذَ كَانَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَ صا قَر

! بِسمِ �:يقَطِّع قراَءته آيةً آيةً  $# Ç≈ uΗ÷q §�9$# ÉΟŠ Ïm §�9$#  *ß‰ ôϑys ø9$# ¬! u‘بš Ïϑn=≈ yèø9$#  *Ç≈ uΗ÷q §�9$# 

ÉΟŠ Ïm §�9$#  � )19( .   

ا قَالَ ومهناُهللا ع يضاسٍ ربنِ عنِ ابلَّ: عسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسنِ كَانَ رمحمِ اِهللا الربِبِس رهجي م

علَيه وسلَّم لَم يزلْ  ي صلَّى اُهللاُهللا عنهما أَنَّ النبِ ، وفي رِواية عنِ ابنِ عباسٍ رضي )20(الرحيمِ 

  .  )22(ضبِبِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ حتى قُبِ )21(يجهر في السورتينِ

إِنَّ الْبسملَةَ آيةٌ مستقلَّةٌ نزلَت للتبرك والْفَصلِ بين السورِ، وقراَءتها في الْفَاتحة  :وأَما الْقَولُ الثَّانِي 

ونِهالةُ بِدالص حصت؛ و ةاجِبو را غَيهنةٌ ، لَكبحتسلْ مةٌ بزائقُولُ جي بذْهذَا الْمها ، و : رهجال ي

  :قَالَ  
واستدلُّوا بِما رواه أَنس بن مالك بِالْبسملَة ، ولَكن تقَالُ سرا ، 

ضانَ رثْمعو رمعكْرٍ وأَبِي بو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر لْفخ تلَّيص عمأَس فَلَم مهنع اللَّه ي  

  
)19 ( قُطْنِيارالد اهور ، يححص أَثَر)1/37) (1/312 ( ماكالْحو ،)2909) (2910(، ) 2/252) (2/252 ) ( يذمرالتو
)5/185 ( دمأَحو ،)6/302 ( داوو دأَبو ،)4001) (2/433 (ْي الف انِيرالطَّبكَبِريِ ، و)603) (ي ) 23/278ف يقهيالْبو ،

) 1872(، وابن راهويه في مسنده ) 2/44) (2212(وفي الْكُبرى ) 2/520) (2587(، ) 2/435) (2319(الشعبِ 
)4/103.(  
)20 ( ماكالْح اهور يححص)750) (1/326 ( قْطْنِيارالدو ،)6) (1/303 (ي الْكَبِريِ ، وف انِيرالطَّب)10651) (10/277 ( ،
)11442) (11/185 ( طسي اَألوفو ،)35) (1/15 ( ىري الْكُبف يقهيالْبو ،)2227) (2/47 . (  
)21 ( نِ أَييتورةَالسحي الْفَاتاَلَّتا وهدعب  .  

)22 ( قُطْنِيارالد اهور نسح أَثَر)1/304) (9 . (  
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وشدد بعضهم فَقَالَ بِبِدعية الْجهرِ بِها ؛ ودليلُهم ،  )23(أَحدا منهم يجهر بِبِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  :قَالَ  رضي اُهللا عنهما ما رواه يزِيد بن عبد اِهللا بنِ مغفَّلٍ

 "عمأُ سا أَقْرأَنمِ �: نِي أَبِي وبِس ! $# Ç≈ uΗ÷q§�9$# Ç≈ uΗ÷q §�9$# ÉΟŠ Ïm §�9$#  *ß‰ ôϑys ø9$# ¬!  بر  

š Ïϑn=≈ yèø9$# � ،  َقَال فرصا انولِ : فَلَمسر لْفخ تلَّيي صلَامِ ؛ فَإِني الْإِسثَ فدالْحو اكإِي ينا بي

لَّى اللَّهص وا لَا  اللَّهفَكَان مهنالَى ععت اللَّه يضانَ رثْمعو رمع لْفخكْرٍ وأَبِى ب لْفخو لَّمسو هلَيع

  .)24" ( منهيستفْتحونَ الْقراَءةَ بِبِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ، ولَم أَر رجلًا قَطُّ أَبغض إِلَيه الْحدثُ 

ويجوز الْجهر بِها ، ويسن إِخفَاؤها ، وهو خير ، إِنَّ الْبسملَةَ آيةٌ من الْفَاتحة :  وأَما الْقَولُ الثَّالثُ، 

هناُهللا ع يضةَ رريرو هأَب قَالَ بِه قَدكَالُ ، واِإلشو الفولُ الْخزي بِهالِ ورِ ،  اَألقْومجمٍ الْميعن نفَع
   

  
)23 ( ملسم اهور يححص)399) (1/299 ( ىرغي الصف يائسالنو ،)907) (2/135 ( ىري الْكُبفو ،)979) (1/315 ( ،

 دمأَح13989(، ) 3/275) (13943(، ) 3/223) (13361(، ) 3/111) (12105(، ) 3/179) (12868(و (
) 1(، والدارقُطْنِي ) 5/103) (1799(، وابن حبانَ ) 1/250) (496(، ) 1/249) (495(، وابن خزيمةَ ) 3/278(
)1/314 ( ،)3،5) (1/315 ( ،)8) (1/316 ( ِسيالالطَّيو ،)1975) (1/266 ( طسي اَألوف انِيرالطَّبو ،)1080) (2/16 ( ،
) 2711(، وعبد الرزاقِ ) 7/180) (4159(، ) 6/18(، ) 3245(، ) 5/360) (3005(وأَبو يعلَى ، ) 7/187) (7234(
، ) 2/52) (2247،2248(، ) 2/51) (2243(، والْبيهقي في الْكُبرى) 1/361) (4144(، وابن أَبِي شيبةَ ) 2/113(

) 1191(، وعبد ابن حميد ) 8/51(، ) 7/316(، وأَبو نعيمٍ في الْحلْية ) 1/202) (1099(رِ والطَّحاوِي في شرحِ معانِي اآلثَا
)1/359 ( دعالْج نابو ،)(1986(، ) 1/146) (922 (1/293 ( قَىتني الْمف ودارج نابو ،)181،182،183) (1/55 ( ،

  ) . 1/38) (11(، وأَبو الْقَاسمِ الْبغوِي ) 1/72(حديثه وخيثَمةُ  اَألطْرابلِْسي في 
)24 ( دمأَح اهور نسح أَثَر)16833) (4/85 ( ِاقزالر دبعو ،)2600) (2/88 ( َةاجم نابو ،)815) (1/267 ( يذمرالتو ،
)244) (2/12 ( يائسالنو ،)908) (2/135 (رى ، وري الْكُبف اهو)980) (1/315 ( َةبيأَبِي ش نابو ،)4128) (1/359 ( ،

  ) .2/52) (2248(والْبيهقي في الْكُبرى 
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! بِسمِ �صلَّيت وراَء أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه فَقَرأَ " : قَالَ  $# Ç≈ uΗ÷q §�9$# ÉΟŠ Ïm  �فَلَما بلَغَ  � �9$#§

Î�ö�xî ÅUθàÒ øóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t Ïj9!$ āÒ9$# �  اأَم لَّمقُولُ إِذَا سي ثُم نيآم اسفَقَالَ الن نيقَالَ آم

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسالةً بِرص كُمهبي َألشإِن هدفِْسي بِيي نالَّذ25(و( .  

من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فيها بِأُم الْقُرآن فَهِي  �: عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  وعن أَبِي هريرةَ

فَإِني سمعت ك خداج ثَلَاثًا غَير تمامٍ فَقيلَ لأَبِي هريرةَ إِنا نكُونُ وراَء الْإِمامِ فَقَالَ اقْرأْ بِها في نفِْس

قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدي ":  قَالَ اللَّه تعالَى  �: رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ 

 دبأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعا سي مدبعلنِ وفَينِص:� ß‰ ôϑys ø9$# ¬! Åبر š Ïϑn=≈ yèø9$# � َالَى  قَالعت نِي : اللَّهدمح

≈Ç �: عبدي ، وإِذَا قَالَ  uΗ÷q §�9$# ÉΟŠ Ïm   أَثْنى علَي عبدي ، وإِذَا قَالَ : قَالَ اللَّه تعالَى  � �9$#§

 : Å7Î=≈ tΒ � ÏΘöθtƒ É Ïe$!$# �  َةً : قَالرقَالَ مي، ودبنِي عدجي ، فَ: مدبع إِلَي ضإِذَا قَالَفَو :  

� x‚$ −ƒÎ) ß‰ ç7÷ètΡ y‚$ −ƒÎ)uρ Ú ÏètGó¡nΣ �  َأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : قَالا سي مدبعلي ودبع نيبنِي ويذَا به:  

 � $ tΡ Ï‰ ÷δ$# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# * xÞ≡u�ÅÀ t Ï% ©!$# |Môϑyè÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî   

  
)25 ( ناب اهور يححانَ صبح)(1801(، ) 5/100) (1797 (5/104 ( يائسالنو ،)905) (2/134 ( َةميزخ نابو ،)499 (

)1/251 ( ،)688) (1/342 ( ماكالْحو ،)849) (1/357 ( قُطْنِيارالدو ،)14) (1/305 ( ىري الْكُبف يقهيالْبو ،)2223 (

)2/46 ( ،)2282) (2/58 (انِي اآلثَارِ ، وعحِ مري شف اوِيالطَّح)1086) (1/199 ( قَىتني الْمف ودارج نابو ،)184 (

)1/56. (  
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ÅUθàÒ øó yϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t Ïj9!$ āÒ9$# �   َأَلَ: قَالا سي مدبعلي ودبعذَا له  " 
� )26( .  

محر قْرةُ صيطع خيقَالَ الشاُهللا و ه:  

 إِنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يجهر بِها أَحيانا ، ويسر بِها أَحيانا أُخرى ، وما: ويمكن أَنْ يقَالَ 

بِها ينفَع وال يضر، وأَنَّ عدم اِإلتيان  رى أَنَّ اِإلتيانَوأَ .دام اَألمر خالفيا فَال يجوز التعصب َألي رأْىٍ 

  .واُهللا أَعلَم  ،)27(بِها ال يبطلُ الصالةَ

9- رِ تَرا بِغَيتُهاءرقو اتآي َأو روارِ سياخْت كْما حي مف اتكَعلَى الرا عيبِهت

الة؟ الص  

نةَ عشائأَنَّ ع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسثَ وعلًا بجلَى رع ةرِيكَانَ سأُ وقْري ابِهحأَصي لف هِملَاتص 

متخبِقُلْ فَي وه اللَّه دا أَحوا فَلَمعجوا رذَكَر كذَل بِيلنلَّى لص اللَّه هلَيع لَّمسفَقَالَ و لُوهس أَيل ٍءشي 

عنصي كذَل أَلُوها فَقَالَ فَسهأَنفَةُ لنِ صمحا الرأَنو بأَ أَنْ أُحا أَقْرفَقَالَ بِه بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو 

وهبِرأَنَّ أَخ اللَّه هبح28( ي( .  

علَماُء قراَءةَ سورتين في ركْعة أَو ركْعتينِ بِغيرِ الْتزامِ ترتيبِ وبعد ، فَانطالقًا من هذا الْحديث أَجاز الْ

 نى مرأُخ اتاَءةُ آيرق ةِ اُألولَى ، ثُمكْعي الرف ةوري سف اتاَءةَ آيوا قرازأَج كَذَلكو ، فحصالْم

  .ية ، واُهللا أَعلَم كْعة الثَّانِخرى في الرسورة أُ

  
)26 ( ملسم اهور يححص)1/296) (595. (  

  .البنِ عبد الْبر  يمِحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ يف الفتاالخ نم اِءملَعالْ نيب ايمف افصناِإلوانظُر ) . 8/461،489(تاوى اَألزهرِ فَ )27(
)28 ( يححص ارِيخالْب اهور)(741(، ) 6/2686) (6940 (1/268 ( ملسمو ،)813) (1/557. (  
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 ُأرقْي دقَو ، آنِرقُالْ نم ةراثنَتَم اتآيبِ يحاوِرالتَّ ونلُّصي ةمَئاَأل ضعب ىرنَ -10

يف كْالرعىولَاُأل ة آيات من رِآخ السورة ، والثَّ ىفانية آيات مَأ نِلوَأ ا،هو من 

سورة قَتَمدمة ىلَع السورفَ ى،ولَاُأل ةْله يسىم نْتَ اذَهكايس وام كْحم؟ ه  

  : قَالَ الشيخ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 

ورد يف الصنَّأَ يحِح ةَفَيذَح ىلَّص لْخف بِالني اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسذَ ملَ اتلَية   

 عكَر مثُ ، فَقَرأَها عمرانَ آلَ افْتتح ثُم فَقَرأَها النساَء افْتتح ثُم ، ةَرقَبالْ ىولَاُأل ةعكْالر يف أَرقَ هعمسفَ

... رواه مسل1/536( )722( م( .  

  : اضيع يضاقَالْ الَقَ 

 ، والتعليم التلْقني في ولَا الدرس في ولَا الصلَاة في ولَا الْكتابة في بِواجِبٍ لَيس السور ترتيب إِنَّ"

هأَنو لَم كُني نم بِيلَّى الناللَّه ص هلَيع لَّمسي وف كذَل صلَا ، نو دح رحتالَفَته مخلَا:  قَالَ ، ، مو 

لَافخ هوز أَنجلِّي يصلْمأ أَنْ لقْري ية فكْعة الرة الثَّانِيورل سي قَبا الَّتأَهي قَرا ، الْأُولَى فمإِنه وكْري 

كي ذَلة فكْعر نمللُو وتي ير فلَاة غَيقَالَ ، ص  :قَدو هاحأَب بضهمأْوِيل عتي وهلَف نالس ناَءة عرق 

 كُلّ آيات ترتيب أَنَّ خلَاف ولَا:  قَالَ.  أَوهلَا إِلَى السورة آخر من يقْرأ من علَى منكُوسا الْقُرآن

 صلَّى نبِيها عن الْأُمة نقَلَته وهكَذَا ، فالْمصح في الْآن علَيه هي ما علَى تعالَى اللَّه من بِتوقيف سورة

  .)29(هـ .أ.  "وسلَّم علَيه اللَّه

بِواذَه يلَعنَّأَ م مةَفَالَخ ترالْ يبِتمصحف يف قاَءرة السلَ رِويست محرةًم ، لْب هي كْمرطْقَفَ ةٌوه ، 

كَالْورةُاه مرتلُّقَأَ ةٌب مالْ نحرمبِ ، ةمعأَ ىننال اه مؤةَذَاخ لَعياه .   

  

  ) .2/252(ي انِكَولشل ارِطَواَأل لَين، وانظُر ) 6/62(شرح النووي علَى صحيحِ مسلمٍ ) 29(
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 نِع وه امنإِ دارِوالْ لِب ، ايهف � يبِالن نِع ايثًدح رأَ ملَفَ اتاآلي ةاَءرق يف يبِترالت ةُفَالَخم امأَ

لَالسف  .قَود اَءج نِ يفهاية اَأل نِابريِث- مةُاد كَنس - :ويف حديث نِاب مسعود  ]لَ يلَقإنَّ:  ه افُالن 

 ايقْرأَه ىتح ةالسور آخرِ نم أَيبد نْأَ وه:  يلَق]  قَلْبِالْ وسمنكُ كلذَ:  الَقَفَ امنكُوس آنَرقُالْ يقْرأُ

 دقَو انتهى،.) 30(ةرقَبالْ ىلَإِ عفتير مثُ السور أَرقْيفَ آنرقُالْ آخرِ نم أَيبد نْأَ وه:  يلَقو.  اهلوأَ ىلَإِ

علملَ يانِالثَّ نَّأَ تيبِ سمحمٍر ، اَألولُو هالْ ومهِني عن31(ه.(  واُهللا أعلم.  

$‚x � امماِإل ُأرقْي امدنْع"  اِهللابِ تُنْعتَاس"  ومِمْأمالْ ما حكْم قَوِل -11 −ƒÎ) ß‰ ç7÷ètΡ 

y‚$ −ƒÎ)uρ Ú ÏètGó¡nΣ  � ا ؟منْدعو قْياِإل ُأرمام سينِالتِّ ةَور ويف رِآخاه � }§øŠ s9r& ª! $# 

È/s3 ôm r' Î/ t ÉΚÅ3≈ pt ø:$# � َفوُلقُي بعالْ ضْأممومين  "ىلَب  "ْله اذَه يبُلط ؟ الةَالص  

   :قَالَ الشيخ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 
رىو الترمذى عيبِأَ ن هريةَر رضي اللّه عنلَاقَ ه  "نأَ مقَر  

� ÈÏnG9 $# uρ ÈβθçG ÷ƒ̈“9 $# uρ � َأفَقَر � }§øŠ s9 r& ª!$# È/s3ôm r'Î/ tÉΚÅ3≈ pt ø:$# �  

  . كلذَ النعفْيِ اسٍبع نابو ىلع انَكَو ) .32(الشاهدين من ذَلك علَى وأَنا بلَى : فَلْيقُلْ
  

  
)30 (ي غَرِيبِ الْحةُ فايهاَألثَرِ النو يثد)31) . (5/241 ( ِرهى اَألزاوفَت)8/499.(  
)32 ( داوو دأَب اهوا ، رفُوعرمقُوفًا ووم يفعض)887) (1/297 ( يذمرالتو ،)3347) (بِ ) 5/443عي الشف يقهيالْبو ،
،  وفيه من لَم يسم ، وقد ) 2/437) (995(الْحميدي في مسنده ، و) 2/310) (3508(، وفي الْكُبرى ) 2/377) (2097(

 كردتسي الْمف ماكالْح اهوا رعِ كَمسا الْيأب يم3882(س) (2/544 ( ِبعي الشف يقهيالْبو ،)2096) (2/376 ( عسا الْيأَب نلَكو
  : قَالَ عائشةَ أَبِي بنِ موسى عنوقَد صح الْحديثُ الْوارِد في آخرِ سورة الْقيامة ، فَمجهولُ الْحالِ ، 

øŠs9r& y7§{ �  قَرأ إِذَا وكَانَ بيته فَوق يصلِّي رجلٌ كَانَ"  Ï9≡ sŒ A‘Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã βr& }‘Å↵ øtä† 4’tAöθpR ùQ  عن فَسأَلُوه ىلَبفَ سبحانك قَالَ �  #$

كفَقَالَ ذَل هتعمس نولِ مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو  . " داوو دأَب اهور يححى ) 1/296) (884(صرنِ الْكُبني السف يقهيالْبو ،
)3507) (2/310  . (  
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اذَه يف جِارِخ الصأَ الةام فقَفَ ايهد فَاتقَفُالْ قاُءه نَّأَ ىلَع كْذر اللّه يف الصال الة تبِ لُطُبقُ اذَإِ هصد 
 هرِكْذ دنع �يِ بِالن ىلَع الةالصبِ كلذَل افنحاَأل لَمثَّو ، اللّه رِكْذل لٌحم اهلُّكُ الةُالص نََّأل ، ركْالذَّ

، قَولِو  "لَّج اللُجه  "عند رِكْذ مِاس اللَّه ، قَولِو  "صدق الْ اللَّهعظيم  "عنفَ دئِارِقَالْ اغِر من 
 دصقْي امد ام"  اِهللابِ الإِ ةَوقُ الو لَوح ال" الَقَفَ الةالص يف وهو ئيس رٍبخبِ ربخأَ ولَ ام مثْلُهو.  ةاَءرقالْ
مجررِكْالذِّ د والداِءع ، ذَكَولالَقَ ك بققَفُالْ ةُياِءه ، واَءج أَ يفملَثة الشافعيقَ ةالْ لُوأْمومِم  :استعان 
  . اَءعالد دصقْي امد ام}  نيعتسن اكيإِو دبعن اكيإِ{  امِماِإل ةاَءرق دنع ، اللَّهبِ

ولَعيقَ نَّإِفَ هالْ لَوأْمومِم  "ىلَب  "عنقَ داِإل لِوامِم � }§øŠ s9r& ª! $# È/s3 ôm r' Î/ t ÉΚÅ3≈ pt ø:$# � ال يبلُط الةَالص 

كَولةُم  "ىلَب  "تفثْاِإل يدبات بعد يِفْالن ، وهى هثْإِ انبنَّأَ ات أَ اللَّهكَحالْ محاكمني .   
واَءج يف قْفالْ هذَماَأل بِاهربعطَ"  ةبوِ عزاراَأل ةقَوالْ افمرِصية  "ام خالصته :  
:  الَقَ نْأَكَ ، هرِكْذ دنع ىالَعت اللَّه ىلَع ىنثْأَ وأَ يلٍلهت وأَ يحٍبِستبِ ىلِّصمالْ ملَّكَت اذَإِ:  ةُيفنحالْ الَقَ 
لَّج اللُجأَ ، هو ىلَّص ىلَع بِالني اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسم عند رِكْذأَ ، هالَقَ و صدق الْ اللَّهعظيم عند 
 نم رٍمأَ ىلَع ابوجالْ هبِ دصقَ نْإِفَ ، كلذَ وحنو نذِّؤمالْ لِوقَ لَثْم الَقَ وأَ ةاَءرقالْ نم ئِارِقَالْ اغِرفَ

  . لُطُبت ال هالتص نَّإِفَ ةالوالت وِأَ رِكْالذِّو اِءنالثَّ درجم دصقَ اذَإِ امأَ ، هالتص تلَطَب ورِماُأل
الْ الَقَومالكنَّإِ:  ةُي ال الةَالص تبِ لُطُبالتا وِأَ يحِبِسلتهأَ يلِلقَ وال لِو حلَو قُ الوبِ الإِ ةََواللَّه ، حلَ ىتو 
  . اهلَ لٌحم اهلَّكُ الةَالص نََّأل ، دحَأل ةًابجإِ كلذَ انَكَ
الْ الَقَوحال:  ةُلَابِن تلُطُب بِ الةُالصالتوِأَ يحِبِس التهرِكْالذِّ وِأَ يلِل لغضٍر مغْاَأل نكَ ، اضِراذَإِ ام ىأَر ام 
يجِعبالَقَفَ ه  :سبانَح أَ ، اللَّهأَ وصابته مصال:  الَقَفَ ةٌيب حلَو قُ الوبِ الإِ ةَوأَ ، اللَّهأَ وصابلَأَ هالَقَفَ م  :
  .ريغَ ال هركْي امنإِو ، هبِ لُطُبت ال هالتص نَّإِفَ ، كلذَ وحنو ، اللَّه مِسبِ
الَقَو الشافعالَقَ اذَإِ:  ةُي  :صدق الْ اللَّهعظيم عند ساعِم آيأَ ، ةال:  الَقَ و حلَو قُ الواِهللابِ الإِ ةَو عند 
ساعِم خرِب نَّإِفَ وٍءس صالتال ه تبِ لُطُبه لَ ذْإَ ، اقًلَطْميس فيه سالثَّ ىواِءن ىلَع اللَّه تىالَع ، اذَإِو سمع 
 اللَّهبِ انعتاس:  الَقَ وأَ ، هلَ اةًاكَحم هلَثْم وممأْمالْ الَقَفَ"  نيعتسن اكيإِو دبعن اكيإِ"  ولُقُي هاممإِ وممأْمالْ
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 الفَ اَءعالد وِأَ ةََالوالت دصقَ نْأَبِ الإِو ، اًءعد الو ةًالوت دصقْي ملَ نْإِ هالتص تلَطَب ، اللَّهبِ نيعتسن وأَ ،
تلُطُب ، اِإلوتبِ انُيبِ اهدةٌع مهِني عناه .  
من اذَه نقَ نَّأَ ىرالْ لَوأْمومِم  :استعاِهللابِ ان ام دام قْيصبِ ده كْذر وِأَ اللّه الدنَّإِفَ اَءع صالتال ه تلُطُب 
 ام اذَه ىلَع اسقَيو ، مهِضعب دنع ةٌلَاطب هالتصفَ اَءعالد الو ركْالذِّ دصقْي ملَ اذَإِ امأَ ، ةمئاَأل اقِفَاتبِ
ولُقُيالْ هأْممونَوم حني قاِإل امِيقُالْبِ امِمنوت ، لَثْم آمأَ ، نيشهد ، حاق ، اي اللَّه قَوالْ لِوأْممومني قْعب 
 ابوثَو ، امِماِإل نيِمأْتل اقًافوم هدعب هينمأْت ونَكُيل  ، يل رفاغْ مهاللَّ:  ةحاتفَالْ ةاَءرق نم امِماِإل اِءهتنا
  ) .يعنِي التأمني( يمظع كلذَ
واَءج يف كارِكَذْاَأل"  ابِت  "للنووأَ ينه يسن لِّكُل مقَ نأَر يف الصأَ الةغَ ورِياذَإِ اه مبِ رآية رحمنْأَ ة 
يلَأَس اللَّه تىالَع مفَ نضله ، اذَإِو مبِ رآية نْأَ ابٍذَع يستبِ يذَعه من ارِالن ومالْ نأَ ابِذَعو من أَ رِالشو 
مالْ نكْمرأَ ، وهو اللَّ:  ولَقُيهإِ مأَ ينلُأَسالْ كعافأَ ةَيو نحذَ ولك .  
اذَإِو مبِ رآية تزِنيه للّه سبحانه وتىالَع نهالَقَفَ ز  :سبحانه وتأَ ، ىالَعو تبارك اللَّه رالْ بالَعمأَ نيو 
لَّجت ظَعةُم ربأَ انو نحذَ ولثُ . كم ساق الديلَل ذَ ىلَعلبِ كحديث مسمٍل نفَةَ عذَيقَالَ ح :  

تلَّيص عم بِيلَّى النص اللَّه هلَيع سولَّم ذَات لَةلَي حتةَ فَافْتقَرالْب فَقُلْت كَعري دنع ائَةالْم ى ثُمضم فَقُلْت 
 يقْرأُ فَقَرأَها عمرانَ آلَ افْتتح ثُم فَقَرأَها النساَء افْتتح ثُم بِها يركَع فَقُلْت فَمضى ركْعة في بِها يصلِّي

تلًامسإِذَا ر رم ةا بِآييهف بِيحست حبإِذَا سو رالٍ مؤأَلَ بِسإِذَا سو رم ذوعذَ بِتوعأَ الَقَ.  تصحابان  - 
الشافعةُي - يستحب اذَه التبِسيح والسالُؤ واالستاذَعة ئِارِقَلْل يف الصالة غَورِياه ، وإِلْلامِم الْوأْمومِم 

الْومرِفَنَأل دنه دفَ اٌءعاستواو فكَ يهأْالتنيِم  ]يف تعيقَلات نِاب لَّعان عند رِكْذ الصالَقَ الة  :واٌءس 

øŠ§{ � أَرقَ نمل بحتسيو:  يوِوالن الَقَ مثُ]  ةيفنحالْو ةيكالملْل االفًخ ، الًفْن وأَ اضرفَ تانكَ s9 r& ª! $# 

È/s3 ôm r' Î/ t ÉΚÅ3≈ pt ø:$# � َنْأ ولَقُي  :ىلَب أَوان ذَ ىلَعلك من الشاهدين ، قَ اذَإِوأَ ر� }§øŠ s9r& y7Ï9≡ sŒ 

A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã βr& }‘ Å↵øt ä† 4’ tAöθpR ùQ$#  � - َالَق  :أَ ىلَبشهد  .قَ اذَإِوأَر � Äd“r' Î7sù ¤]ƒÏ‰ tn …çν y‰ ÷èt/ 

šχθãΖÏΒ÷σãƒ  � َآ : الَقمنبِ تاللّه ، الَقَ اذَإِو � ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ ’ n?ôãF{  ىبر انَحبس:  الَقَ � #$
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 ةلَمح ابِآد يف انيبتال"  ابِتك يف هتلَّدأَ تنيب دقَو ، اهرِيغَو الةالص يف هلَّكُ اذَه ولُقُيو.  ىلَعاَأل
 هالَقَ امل دهشت ىهو ىذمرالتو داود ىبِأَ نع ةٌيوِرم ةُلَّداَأل : هلوقَبِ عالن نِاب قلِّعي مثُ" .  آنرقُالْ
  :  ىالَعت هلُوقَ هلُثْمو ، ملَعأَ اللَّهو،  ةاميقالْو نيِالت يِتروس نم لِّكُ رِآخ دنع الُقَي امم فنصمالْ

� }§øŠ s9r& ª! $# >∃$ s3 Î/ …çν y‰ ö6tã � ) ُةرِ اآليمةُ الزور36س . (  

12- تَ ْلهجوز قرقُالْ ةُاءآنِر تَمرجام يف الص؟ الة   

  :رحمه اُهللا  أَجاب الشيخ عطيةُ صقْر

 مالْ نمنَّأَ وملُع قةَاَءر شٍءي مقُالْ نرآن يف الصالة كْرن مأَ نانِكَرال اه تصبِ حونِده ، قَود حدد 

جمهقَفُالْ وراِءه اذَه كْالربِ نقاَءرفَالْ ةاتحة ع؛ لدة نوصٍص منقَ اهلُوه اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسال" م الةَص 

لملَ نم قْيفَبِ أْراتحالْ ةكابِت  "روالْ اهجمةُاع ، قَولُوه  "من ىلَّص لَ الةًصم قْيأْر فأُبِ ايهقُالْ مرآن - 

ورِ يفوايفَبِ ةاتحالْ ةكهِفَ - ابِتي اخدج ، هي خدغَ اجير تامٍم  "رواه مسل1/296) (395( م( .  

جِ ىلَإِوارِو اذَه نِكْالر تسالْ نقةُاَءر لام تيسر مقُالْ نرآن بعفَالْ داتحة يف كْالرعتولَاُأل نِيينِي ، الَقَو 

 ةيبِرعالْ ةغاللُّبِ ةاَءرقالْ نِع زجع نْإِفَ ، اهيلَع ردقَ نمل ةيبِرعالْ ةغاللُّبِ ةُاَءرقالْ ونَكُت نْأَ دب ال:  اُءملَعالْ

 ولُقُي ، اِءهقُفُالْ ورِهمج دنع هالتص لَتطَب كلذَ لَعفَ ولَفَ ى،رخأُ ةغلُبِ ةًمجرتم اهأَرقَي نْأَ وزجي الفَ

النوِوي الْ" ي فمجوعِم " " : ترجقُالْ ةُمرلَ آنيسقُ ترإِبِ اآنجالْ اعِممسلمني ، ومحةُلَاو التدلَ يلِلاه 

لُّكَتلَفَ ، فيأَ سحد يخالف الْ نَّأَ يفملِّكَتبِ ممعقُالْ ىنرهِالْبِ آننديلَ ةيقُ سراآن ، لَويس بِ ظَفَلَ امه 

 فيكَفَ ، هرِعشبِ سيلَ سِيقَالْ ئِرِام رِعش ريِسفْتو ، اداحج اماغرم انَكَ اذَه يف فالَخ نمو ا،آنرقُ

ِسفْتقُالْ ريرآن قُ ونُكُير؟ اآن الو خالف قُالْ نَّأَ يفآنَر مجِعز، لَويست الترجةُم مجِعةٌز ، ماَأل ةُلَجزرِه 

)7 /129.(  
وقلَن عىبِأَ ن ةَيفَنِح جوالْ ازقاَءربِ ةالترجمة يف الصالة لمقَ انَكَ نادار الْ ىلَعقاَءراللُّبِ ةغالْ ةعبِريأَ ةو 

 يسارِفَالْ انَملْس نَّأَبِو ، اهرِكْذْل ياعد الو ، ىعدمالْ يف صان تسيلَ اتآي ضِعببِ الًدتسم. رٍادقَ ريغَ
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 امدعبو،  ةيبِرعلْل مهتنِسلْأَ تالن ىتح اهبِ ونَؤرقْي واانكَفَ ةيسارِفَالْبِ - ةَحاتفَالْ - سِرفُالْ لِهَأل بتكَ

 ةَاَءرقالْ نَّأَبِ ةَيفَنِح ىبِأَ المكَ واهجوو هرقَأَفَ ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَّص يبِالن ىلَع هضرع كلذَ مهلَ بتكَ

 فوسي ابأَو ادمحم نِيامماِإل نكلَو ،رِذْعلْل اهنِسحي ال نملو ،ةصخرلْل ةَيبِرعالْ نِسحي نمل ةيسارِفَالْبِ

 ردقَ اذَإِفَ ، ىنعمالْو ظفْاللَّبِ زجِعم آنَرقُالْ نََّأل ، طْقَفَ ورِذُعملْل الإِ الةالص يف اهبِ ةَاَءرقالْ انيزجِي ال

لَعهِيال ام يأَتالْ ىداجِوبِ بغرِيهام ، نْإِو عجز نِع أَ مِظْالنبِ ىتام قْيدر لَعيه وهالْ ومعكَ ىنمن عجز 

نِع وعِكُالر والسجود ياِإلبِ ىلِّصاِءمي .  

الْ الَقَومأَ نَّأَ:  ونَقُقِّحاب ةَيفَنِح رجع عن يِأْرلَفَ ، هم الْ زِجِيقبِ ةَاَءرغالْ رِيعبِريالإِ ، ة لمن عجز عناه  .

وممن لَقَن رجوعأَ هوب رٍكْب يازِالر ونوح بن مريم وعلى بالْ نجعد  .أَ الَقَوينَّإِ:  اض خبر لْسانَم 

طْمأَبِ ونٌعنلَ هم يخجره كبرِ ارالْ الِجحديث مأَ عهميته ، نَّأَو هناك اخاالفًت يف برِ ضِعاوياتبِ هالزيادة 

ونََّأل ، صِقْالن النوِوكَذَ يره الْ يفمجوعِم ونَد قاَءرهِتبِ مالترجمة يف الصالة .  

وىلَع الفَ اذَه ونُكُي عناَأل دحنقَ الإِ افلٌو واحد، وهو جواز قاَءرقُالْ ةربِ آنغالْ رِيعبِرييف ة الصالة 

لْلزِاجِع الْ نِععبِريأَ ، ةقَالْ امادر لَعيالفَ اه يجلَ وزبِ هقُفُالْ اقِفَاتاِءه .  

ولُقُي الشيخ محمأَ ودوب ديقَقاَأل نَّإِ:  ةئاَأل ةَمربةَع واقُفَات قَالْ نَّأَ ىلَعادر الْ ىلَععبِريقَ اذَإِ ةبِ أَرغرِياه 

يف الصفَ الةسدت صالته ، والْ نَّأَ ىلَعاجِعز عنقَ اذَإِ اهبِ أَرغرِياه انَكَ ام قأَ ةًصأَ ومأَ ارو نهفَ ايسدت 

صالتنََّأل ، ه أَ امبِ ىتلَ هيقً سراآن وهو مالمِكَ ن فَ اسِالنِسفْيد الةَالص ، لَوم يختالإِ وافُل فانَكَ اذَإِ ايم 

 الةالص ازِوجبِ واالُقَ هابحصأَو ةَيفَنِح وبأَو ، الةالص ادسفَبِ واالُقَ ةُالثَالثّ ةُمئاَألفَ ايهزِنت وأَ اركْذ وُءرقْمالْ

 هالتص دسفْت ال ةغلُ يأَبِ رٍكْذبِ ىتأَ اذَإِو ، هيلَع ةَاَءرق الفَ يماُأل مكْح همكْح ةيبِرعالْ نِع زاجِعالْ نََّأل ،

  ) . 33(" 34 ص ثُالالثَّ دلَّجمالْ- رِهزاَأل ةُلَّجم" همكْح يف انَكَ نم كلذَكَفَ ،
  ).9/36(فَتاوى اَألزهرِ ) 33(

  



  153 
 

13- الْم يا ها ؟ميهآنِ فالْقُر ةاءرق نع نْهِيالْم ناطو  

 ةيالنِ التاطوي الْمف آنةُ الْقُرالوت مرحت:  

1-  ةابنالْج الَةي حف.  

 يلقَالَ ع 
 بِيال �كَانَ الن يجِحبه  - وربالَقَ ام  :الو يجِحزه  - عن قاَءرقُالْ ةرآن شٌءي سىو 

  ) . 34(ةُابنجالْ الإِ وأَ -  ةابنجالْ

ظُ الَقَوافأَ الْحبو عمر بن عبالْ دبر : روينا من وجوه صنَّأَ احٍح عباِهللا د بن روةَاح 
   

مى لَشى أَلَإِ ةًلَيملَ ةفَ هالَنا فَهأَرته امأَرتفَ هالمتفَ هجحدالَقَا فَهكُ نْإِ:  تنت صاقْا فَقًادرأ   

  : الَقَفَ،  آنَرقُالْ أُرقْال ي بنجالْ نَّإِفَ لْقْرآنَ ؛ا

    هِشدنَّأَبِ ت وعاِهللا د حق  ...نَّأَو النار ثْمكَى الْورِيافان  
الْ نَّأَوعرفَ شوالْ قاِءم قح  ...فَووالْ قعشِر رالْ بالَعماين  

وتحلُمه مةًكَالئ كرام  ...أَوملَِإلا الكه مسوماين  
   . )35(وال تقْرؤه آنَرقُالْ ظُفَحال ت تانكَي ونِيع تبذَّكَو اُهللا قدص : هتأَرام تالَقَفَ

وعن يماهرإِب عخالني 
  ) . 36(ضائحالْو بنجالْ أَرقْي نْأَ ىهني وأَ هركْي رمع انَكَ:  الَقَ 
  

 )34 ( ماكالْح اهور يححص)(541(، ) 4/120) (7083 (1/253 (َةميزخ نابو ، )208) (لَلِ ) 1/104ي الْعف قُطْنِيارالدو ،
)3/248 ( يذمرالتو ،)146) (1/273 ( ىرغنِ الصني السف يائسالنو ،)1/144() 265 ( ىري الْكُبفو ،)261) (1/121 ( ،

) 1011(، ) 1/107) (840(، ) 1/84) (639(، وأَحمد ) 1/108) (229(، وأَبو داود ) 1/195) (594(وابن ماجةَ 
) 7039(، ) 7/9) (6697(وسط ، والطَّبرانِي في اَأل) 1/17) (101(، والطَّيالِسي ) 3/79) (799(، وابن حبانَ ) 1/124(
)7/121 ( هدنسي ملَى فعو يأَبو ،)1/436) (579(، ) 1/327) (408(، ) 1/326) (406(، ) 1/247) (287 ( يقهيالْبو ،

 ، وابن جارود يف) 1/25) (59(، وابن الْجعد في مسنده ) 1/88) (418(، وفي الْكُبرى ) 2/379) (2109(في الشعبِ 
  ) .1/34) (94(الْمنتقَى 

)35 ( ظُراناالستيعاب )1/272 ( ِاليي الْعا فنِيأَبِي الد ناب اهورو ،)ارِيخِ ) 2/772) (572ي التف راكسع نابو ،
  .ابِقَينِ كَما في الْموضعينِ الس) طَاف(، وتروى ) 28/112،114،115(
)36 ( يارِمالد اهور يححص أَثَر)992) (1/252 ( َةبيأَبِي ش نابو ،)1080) (1/97 ( ىري الْكُبف يقهيالْبو ،)423) (1/89    . (  
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وعيبِأَ ن ولٍائ 
 ال االنحو،  امِمحالْ يف أُرقْي الو ضائحالْ الو بنجالْ أُرقْي ال الُقَي انَكَ:  الَقَ 

كَذْيالْ رعبد يهِفاَهللا ام عنالْ دالِءخ وعنجِالْ دأَنَّ الإِ اعِم الرأَ اذَإِ لَجأَ ىتلَهه بفَ أَدس37( اَهللاى م .(  

 يرِبالطَّو يارِخبالْ بهذَو،  انيرِاهظَّال مٍزح نابو ، داودورخص في قراَءة الْقُرآن للْجنبِ عموما 

 ، اسأْب بِنجلْل ةاَءرقالْبِ اسٍبع ناب ري ملَو ، ةَاآلي ضائحالْ أَرقْت نْأَ سأْب ال:  يارِخبالْ الَقَ ، كلذَ ىلَإِ

انَكَو بِالنلَّى يص اللَّه هلَيع لَّمسو كُذْياَهللا ر لِّكُ ىلَع الٍح  ،ذَوهأَ بوب ىلَإِ ةَيفَنِح قاَءرة ام ونَد اآلية 

لَماُهللا أَعو ، ابوالص وهرِميِ وحإِلَى الت ورهمالْج بذَهو ،.  

  . التالوةُ أَثْناَء قراَءة اِإلمامِ جهرا إِال الْفَاتحةَ  -2

نةَ أَبِي عريره  هناُهللا ع يضولَ أَنَّرسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمس38( و( فرصان نم لَاةص رها جيهف 

اَءةرلْ فَقَالَ بِالْقأَ هقَر يعم دأَح كُمنلٌ فَقَالَ آنِفًا مجر معا نولَ يسر ي قَالَ اللَّهي أَقُولُ إِنالم عازأُن 

 النبِي فيه جهر فيما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ مع الْقراَءة عن الناس فَانتهى قَالَ! ؟ الْقُرآنَ

  .  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ من ذَلك سمعوا حني الصلَوات من بِالْقراَءة وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

   ال وممأْمالْ نَّإِ: قَالَ الزهرِي وإِسحاق بن راهويه ومالك وأَحمد في رِواية عنه والشافعي في الْقَدميِ 

جِيب لَعيه يف الصالْ الةجرِهية قةٌاَءر فايم جهر فاِإل يهمفَالْ ال اماتةَح غَ الويراه  ،الَقَو يعافالش يف 
  مهدعب نمفَ نيعابِالتو ةابحالص نم ةفَائطَ لُوقَ وهو،  امِماِإل اتتكَس يف طْقَفَ ةَحاتفَالْ أُرقْي:  يددجالْ
  
  ) .1/253) (998(لدارِمي صحيح رواه ا) 37( 
)38 ( داوو دأَب اهور يححص)826) (1/278 ( يذمرالتو ،)312) (2/118 ( يائسالنو ،)919) (ةَ ) 2/140اجم نابو ،
)848) (1/276 ( دمأَحو ،)7268) (7806(، ) 2/240) (7820(، ) 2/284) (7994(، ) 2/285) (2/301 ( ،
) 1850(، ) 5/157) (1849(، ) 5/151) (1843(، وابن حبانَ ) 5/345) (22972(، ) 2/487) (10323(
)5/159 ( ،)1851) (5/161 ( نِهني سف قُطْنِيارالدو ،)12) (1/320 ( طسي اَألوف انِيرالطَّبو ،)7251) (و ) 7/194أَبو ،

 هدنسي ملَى فع10/252() 5861(ي ( ارزالْبو ،)2313) (6/292 ( ِاقزالر دبعو ،)2795،2796) (أَبِي ) 2/135 نابو ،
) 991(، والنسائي في الْكُبرى ) 2/157) (2716،2717،2719،2718(، والْبيهقي في الْكُبرى ) 1/330) (3776(شيبةَ 

، والْحميدي في مسنده ) 9/320(، وأَبو نعيمٍ في الْحلْية ) 1/217) (1188(شرحِ معانِي اآلثَارِ ، والطَّحاوِي في ) 1/319(
)953) (2/423. (  
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 ،أَ الَقَووب ةَيفَنِح أَوحمد بن حنال:  لٍب جِيب الْ ىلَعأْمومِم قأَ ةٌاَءرالًص يف السرية الْ الوجرِهية 

)39 .(  

3-  ودجكُوعِ أَوِ السي الرف ن؛ فَعيلع نبٍ أَبِي بطَال 
  :قَالَ  

  ) .40(ساجِد أَو راكع وأَنا الْقُرآن قراَءة عن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ نهانِي

قَد امتنع عن رد  �، وإِذَا كَانَ النبِي قَذرة إِجالالً وتعظيما للْقُرآن في الْخالِء واَألماكنِ الْ -4

  . فَاالمتناع عنِ الْقراَءة من بابِ أَولَى ) 41(السالمِ وهو يبولُ

ر نع وِء ؛ فَالثَّابِتضاَء الْوةُ أَثْنالوالت هكْرتذَا ، وولِ اِهللا هلَّىسص اللَّه هلَيع لَّمسى اَهللا  ومسكَانَ ي هأَن

� ائَهأَثْن كَلَّمتال يوِء وضلَ الْو42(قَب. (  

14- كْما حم آنالْقُر َأةرالْم ةاءرق  يهوةَوفَشُكْم ؟  سِْأالر  

  :  قَالَ الشيخ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا

  

صحيح رواه مسلم ) 40) . (2/236(، ونيلَ اَألوطَارِ) 2/269( 204انظُر تفِْسري بنِ كَثريٍ في تفِْسريِ سورة اَألعراف اآليةُ ) 39(
)480) (1/347. (  
)41 (نِع نِب عما رمهناُهللا ع يضالَقَ ر  :مر رلٌج ىلَع بِالنلَّى يص اللَّه هلَيع و لَّمسوهو يفَ ولُبلَّسم لَعيلَفَ هم يرد لَعيه السالم  . يححص

) 2720(، والترمذي ) 1/51) (16(، وأَبو داود ) 1/71) (37(،  وفي الْكُبرى ) 1/35) (37(رواه النسائي في الْمجتبى 
، والشافعي في الْمسند ) 1/40) (73(، وابن خزيمةَ ) 2/360) (2641(، والدارِمي ) 1/126) (351(، وابن ماجةَ ) 5/71(
)30،31) (1/11،12 ( طسي اَألوف انِيرالطَّبو ،)3641) (5402(، ) 4/72) (7706(، ) 5/310) (7/353 ( يقهيالْبو ،

  ) . 1/85) (511(، والطَّحاوِي في شرحِ معانِي اآلثَارِ ) 2/449) (2367(في الشعبِ 
)42 (ناجِرِ عهنِ الْمب فُذقُن  هناُهللا ع يضرهأَن لَّملَى سع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو وهأُ وضوتي فَلَم دري لَيعى هتأَ حضوت  . اهور يححص

، وابن ) 1/71) (37(، وفي الْكُبرى ) 1/37) (38(، والنسائي في الصغرى ) 1/27) (105(الطَّحاوِي في شرحِ معانِي اآلثَارِ 
، وابن خزيمةَ ) 2/360) (2641(ارِمي ، والد) 5/80) (20781(، ) 4/345) (19056(، وأَحمد ) 1/126) (350(ماجةَ 

، ) 20/329) (780(، والطَّبرانِي في الْكَبِريِ ) 1/272) (592(، والْحاكم ) 3/82) (803(، وابن حبانَ ) 1/103) (206(
  ) .2/9) (673(وابن عمرٍو الشيبانِي في اآلحاد والْمثَاين 
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، ) 1/73) (101(صحيح رواه أَبو داود .  هيلَع ىالَعت اِهللا ماس رِكُذْي ملَ نمل وَءضو تسميةُ فَقَد قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الوأَما ال
 يذمرالت25(و) (1/37 ( َةاجم نابو ،)397) (1/139 ( مهرغَيو ،.  

ققُالْ ةُاَءررآن جائةٌز وأْرالْ سمأَرة كْمشأَ وفاَكَ ونبِ تالْ سِالبِمبيت ام دال ام يوجأَ دجبِني   

يرا،اه اَأل انَكَ نْإِوال لُفضرتكَالْ سلَام الطَّوهةَار واسقْتالْ الَبقلَب؛ ة ذَولك زِلياداَأل ة43( رِج(.  

15- سيتَ ةٌددرس الدين الْ يفمسِارِد ، تُوطَضىلَِإ ر قراءة آيات مقُالْ نآنِر 

  ؟ زاِئج اذَه ْلهفَ ةيرِهالشَّ اهتادع يف يهو يمِرِكَالْ

 الإِ اهازوج ىرأَ الو ، ةٌيوِقَ بِنجلْل ةاَءرقالْ نم عِنمالْ ةَلَّدأَ نَّإِ: قَالَ الشيخ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 

لْلضرورقُالْ ةصكَ ، ىواالستاللِد مقُالْ نرآن ىلَع ىٍأْر يف مالِج اشِقَالن الًثَم، كَوقاَءرته لأْتدية 

امتحان يترتب ىلَع عالْ مِدقاَءرة فيه ضرر ، بِوالنسبة لام اَءج يف السأَ الِؤنْأَ ىر تعتذالْ رمدرةُس عن 

عالْ مِدقاَءرة وتؤلُجاه حىت طْتهأَ رو لِّكَتغَ فيرالْبِ اهقاَءرة .  

اذَه قَود اَءج يف قْفالْ هذَماَأل بِاهربعة- نشأَ رقَواف مصر- ام أْييت :   

 وِأَ نِصحالت دصقَبِ هأَرقَو اريِسي انَكَ اذَإِ الإِ نآرقُالْ ةُاَءرق بِنجلْل وزجي ال:  واالُقَ ةُيكالمالْ- 1

االستأَ ، اللِدالْ امحائض وفَالنإِفَ اُءسنه يجلَ وزاه ققُالْ ةُاَءررآن الَح نولِز مِالد  .سكَ اٌءوانت لَعياه 

جنةٌاب مقَ نأَ لَبأَ ال، مام بعد اناعِطَق إِفَ مِالدنال ه يجالْ وزققَ ةُاَءراالغْ لَبتالِس سكَ اٌءوانت لَعياه جنةٌاب 

 سم امأَ.  هلَبقَ ةُاَءرقالْ اهلَ لُّحت الفَ لِاستاالغْ نم ةًنكِّمتم تارص اهنَأل كلذَو ، دمتعمالْ ىلَع ال وأَ

  . طْقَفَ يمِلعالت وأَ مِلُّعلتل اهلَ وزجي هنإِفَ هتابتك وأَ فحصمالْ

ذَكَولال ك يجوز لْلجبِن دالْ ولُخمسجال د كْثمل فيه الْ الومورِر من ىلَإِ ابٍب ابٍب آخر .  

2  - الْوحنفواالُقَ ةُي  :يحرم الْ ىلَعجبِن تقُالْ ةُالوآرانَكَ اذًإٍ الإٍ ن ملِّعإِفَ ا،منه يجلَ وزنْأَ ه قِّلَين   
  

  ) .8/419(فَتاوى اَألزهرِ ) 43(
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 ةَاآلي أَرقْي نْأَو ، ةيمسالتبِ الٍب اذَ أمرا حتتفْي نْأَو ، امهنيب لُصفْي ثُيحبِ ،ةًملكَ ةًملكَ ملِّعتمالْ

 دجِسمالْ ولُخد امأَ ، اُءسفَالنو ضائحالْ كلذَ يف بِنجالْ لُثَمو ، اِءنالثَّ وِأَ اِءعالد دصقَبِ ةَريصقَالْ

  . ةوررلضل الإِ مرحيفَ

3-والشافعواالُقَ ةُي  :يحرم الْ ىلَعجبِن ققُالْ ةُاَءرآرن لَوو حافًر واحقَ انَكَ نْإِ اداصاد تالوتأَ ، هام 

 وزجيفَ دجِسمالْبِ ورِرمالْ امأَ ، لِكْاَأل دنع"  الرحيم الرمحن اللّه بسم"  لُثْم مرحي الفَ ركْالذِّ دصقَ اذَإِ

لْلجبِن الْوحضِائ وفَالناِءس مغَ نرِي كْمث فيه الو تردبِ دشرأَ طنِم عمِد لَتوالْ ثمجِسد ، الو يجوز 

  . ةوررلضل الإِ يهف ثُكْمالْ

4 - الْوحواالُقَ ةُلَابِن  :يباح لْلجنْأَ بِن قْيأَر ام ونَد اآليقَالْ ةصرية ونَد ام زاد ذَ ىلَعلك لَوكْالذِّ هر 

 وزجي الفَ اِءسفَالن وأَ ضائحالْ امأَ.  ةوررض وندبِ ولَو وِءضوالْبِ وزجيفَ دجِسمالْ يف ثُكْمالْ امأَ ، هبِ

  .واُهللا أَعلَم . هـ . أ . مالد عطَقَان اذَإِ الإِ وِءضولْابِ ثُكْمالْ اهلَ

16- رِ بِالتِّالوهالْج كْما حميرالس اتلَوي الصف ؟ة ة  

نع دبع نِ اللَّهةَ أَبِي بادقَت نع كَانَ : قَالَ أَبِيه بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسقْ وأُيي رنِ فيتكْعالر نرِ مالظُّه 
  ) .44(أَحيانا الْآيةَ ويسمعنا سورة وسورة الْكتابِ بِفَاتحة والْعصرِ

ونةَ عنِ طَلْحب دبع نِ اللَّهب فوقَالَ ع تلَّيص لْفنِ خاسٍ اببع يضر ا اللَّهمهنع  
  ) .45(سنةٌ أَنها ليعلَموا قَالَ الْكتابِ بِفَاتحة فَقَرأَ زةجنا علَى

  
)44 ( يححص أَثَر . ارِيخالْب اهور)1/270) (745،746(، ) 1/264) (728(، ) 1/264) (725(، ) 1/269) (743 ( ،

 ملسم1/333) (451(و. (  
)45 ( يححص أَثَر .خالْب اهور ارِي)1/448) (1270. (  
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ي الصف ةالوبِالت رهالْج وزجي هأَن نيبيِت قبا سممولت؛ ل ةيرالس اتلَو يمِ أَولعلبيالْ انجأَ ازِوبِ وغقَ رِيصد 

  .واُهللا أَعلَم .  رِبدالت يف اقِرغتالسل ؛

  ؟  م الْقراءة بِالْمقَامات الْموسيقيةما حكْ -17

أَنْ تحِسني الصوت بِالْقُرآن مستحب ؛ فَقَد قَالَ : مر اَألولُ نبه علَى أَمرينِ ؛ اُأليجِب أَوالً أَنْ أُ   

 	 داود آلِ ريِامزم نم اارمزم يتوتأُ دقَلَ ىوسم ابأَ اي � :َألبِي موسى اَألشعرِي  �رسولُ اِهللا 

 ةاَءرقالْبِ توالص نيِِسحت ابِبحتاس ىلَع اُءملَعالْ عمجأَ"   : عياض رحمه اِهللا ياضقَالْ لَاقَ ).46(

وترتيلأَ الَقَ،  " اهوب عبيد " :اَألوحالْ يثُادارِوةُد ذَ يفلك محةٌولَم ىلَع التينِزِح والتهـ . أ " .  يقِوِش.  

  : �أَجمع علَماُء السلَف علَى حرمة الْموسيقَى تعلُّما وتعليما ؛ لقوله : اَألمر الثَّانِي 

  ) .47( 	 فازِعمالْو رمخالْو يررِحالْو -الزنا  – رحالْ ونَلُّحتسي اموقْأَ يتمأُ نم نونكُيلَ �

  

)46 ( يححيثٌ صدح . ارِيخالْب اهور)4761) (4/1925 ( ملسمو ،)236) (1/546 ( لَفْظُهلَ: "  ، وو أَريينِت أَوأَ انستمع 
لقاَءرتالْ كارِبقَلَ،  ةَحوتيِأُ دت مزماار من مزآلِ ريِام داود  " لُهقَو ،)أَوأَ انستمع  (الواو فيه لْلالِح  ،وجولَ ابو مذُحأَ وفَأل يعجبك 
) 7197(رواه ابن حبان . صحيح أَثَر " .  اريبِحت كلَ تربحلَ كانكَم تملع ولَ اِهللا ولَسر اي: " وفي رِواية فَقَالَ أَبو موسى .  كلذَ
)16/169 ( ماكالْحو ،)5966) (3/529 ( لَىعو يأَبو ،)7279) (13/213 ( ِاقزالر دبعو ،)4178) (أَبِي ) 2/485 نابو ،

) 4484(، وفي السننِ الْكُبرى ) 2/525) ((2604(، ) 2/389) (2149(، والْبيهقي في الشعبِ ) 6/119) (29947(شيبةَ 
، )8/302(، ) 1/258(،وأَبو نعيمٍ في الْحلْية ) 5/23) (8058(، والنسائي في الْكُبرى ) 10/230) (20843(، ) 3/12(

 دعالْج ناب1/496) (3458(و( .  
)47 ( يححيثٌ صدح . ارِيخالب اهور)ي ) 5/2123) (5268ف ييلاعماحٍ اِإلسحص انِيدبِأَس لَهصومِ ، وزالْج ةيغبِص لَّقعم

 جِهرختسكَمام فَالْ"  يف56/  10" (  حِت  (و  "التغرٍ"  يقِلجنِ حالب  )طَرِيقِ  ) 19/  5 نى مرنِ الْكُبني السف يقهيالْبو ،
يلاعماِإلس (5895(، ) 10/221) (20777(ي (3/272 ( نِهني سف داوو دأَبو ،)4039) (2/443 ( هيححي صانَ فبح نابو ،

    ) .1/334) (588(، وفي مسند الشاميني ) 3/282) (3417(، والطَّبرانِي في الْمعجمِ الْكَبِريِ ) 15/154) (6754(
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ا عأَمو تثَب فَقَد انبِاَأللْح اَءةرالْق نعن ماوِعةَي قُ نِبرة عن عباِهللا د الْ نِبمقَالَ  لِفَّغ هأَن:  "أَريت 

راِهللا ولَس � يوفَالْ محِت ىلَع اقَنلَ ةه قْيأُر سفَالْ ةَورأَ حِتو من سورفَالْ ةفَ : الَقَ،  حِترجع فالَقَ،  ايه  :

 ناب عجر امكَ تعجرلَ مكُيلَع اسالن عمتجي نْأَ الولَ:  الَقَو،  لِفَّغم نِاب ةَاَءرق يكحي ةُياوِعم أَرقَ مثُ

ملٍفَّغ يحيك بِالني اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسلْقُفَ.  مت لماوِعكَ:  ةَييانَكَ ف تجِريعالثَثَ آ آ آ : الَقَ ؟ ه 

مر48"( ات(  

 آنُرقُالْ اَءج امع اهوجِرخل ورهمجالْو كالم اههرِكَفَ،  انحلْاَألبِ ةاَءرقالْ يف وافُلَتاخو : "الْقَاضي  الَقَ

  .هـ .أ ". فلَالس نم ةٌاعمجو ةَيفَنِح وبأَ اهاحبأَو ، مِهفَالتو وعِشخالْ نم هلَ

 والتجِريع ترديد الصوت الْ يفقِلْح  ماللَّ عنِح والنمِغ  .وقَ يفوللَ: "  هنْأَ الو يجتمع الناس لَعكُيم 

   . اِءغصاِإل ىلَإِ وسفُالنو وبلُقُالْ يلُمتسي امم كلذَ نَّأَ ىلَإِ ةٌارشإِ"  إخل... 

لْقَارِئِ أَنْ يتعلَّم الْمقَامات الْموسيقيةَ من غَيرِ أَنْ يخوض في الْموسيقَى يتبين أَنه يجوز ل ، ومما مضى

تي يشيع فيها هذه الْمقَامات ، ثُم يقْرأُ بِهذه الْمقَامات وآالتها ، وذَلك بِالتلَقِّي والتقْليد للتالوات الَّ

ام مع حكْمٍ بِشرط االلْتزامِ الْكَاملِ بِأَحكَامِ التالوة ومخارِجِ الْحروف أَثْناَء التالوة ، وإِذَا تعارض مقَ

قُد وِيدجكَامِ التأَح ند ميوي سدشر نمأَي خيا  قَالَ الشكَم ييقوسقَامِ الْملَى الْمع ويدجالت كْمح م

ويجِب علَى الْقَارِئِ  أَنْ يخشى اَهللا في تالوته ، وأَنْ يخلص عملَه ِهللا فَال يرائي ). 49(حفظَه اُهللا

 ن نفْسه من الْعجبِ فَإِنه محبِطٌ للْعملِ ،َ أْسأَلُ اَهللا أَنْ يجنبنا الْخطَأَ والزلَلَ ، وبِاِهللايحصالناس ، وأَنْ 

 يقفوالت . لَماُهللا أَعو.  

  

)48 ( يححيثٌ صدح . ارِيخالب اهور)4555(، ) 4/1921) (4747( ، ) 4/1560) (4031(، ) 6/2742) (70102 (
)4/1830(  ،)4760) (4/1925 ( ملسم اهورو ،)794) (1/547. (  
)49 ( هالَترِس ظُرانو " انالْكَرِميِ بِاَأللْح آنالْقُر اَءةركْمِ قحانُ ليالْب " ةابحارِ الصةُ دعطَب.  
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  ما حكْم التَّكْرِيرِ في التِّالوة ؟  -18

قَلْبِ بِالْقُرآن أَو أَعاد الْقَارِئ اآليةَ أَو جزًء منها فَال بأْس بِذَلك ، إِنْ كَانَ ذَلك لعلَّة كَتحرِيك ال إِذَا
 (βÎ �: قَولُه تعالَى  ، واآليةُ هي حبصأَ ىتح اهددري ةآيبِقَام الَّليلَ  �ي ، وقَد ثَبت أَنَّ النبِ ذَلك غَيرِ

öΝåκö5Éj‹yèè? öΝåκ̈Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( βÎ)uρ ö�Ï�øós? öΝßγs9 y7‾Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠ Å3pt ø:$# �)50( لَماُهللا أَعو ،.  
   ما حكْم تالوة الْقُرآنِ ومسه ِللْجنُبِ ؟ -19

 ةالوت ةمرلَى حاُء عالْفُقَه عملُوا بِأَجدتاسبِ ، ونلْجل هسمو آنالْقُرحديبِأَ يث رِكْب نِب محمد نِب 

عورِم نِب حمٍز عبِأَ نيه عن جدنَّأَ ه بِالني اُهللا ىلَص لَعيه ولَّسكَ متأَ ىلَإِ بالْ لِهينِم كتااب وفال: "  يه 

يمقُالْ سطَ الإِ آنَراه51"( ر .(  

 يلقَالَ عو 
 بِيال �كَانَ الن يجِحبه   - وربالَقَ ام  :الو يجِحزه - عن قاَءرقُالْ ةرآن شٌءي سىو  

  

  

  
) 21425(، ) 5/149) (21366(، وأَحمد ) 2/177) (1010(، والنسائي ) 1/429) (1350(صحيح رواه ابن ماجةَ ) 50(
)5/156 ( ماكالْحو ،)879) (1/367 ( َةبيأَبِي ش نابو ،)8368) (31767(، ) 2/224) (نِ ) 6/323ني السف يقهيالْبو ،

ائي ، والنس) 2/359) (2037،2038(، ) 1/482) (755(، وفي الشعبِ ) 3/14) (4494(، ) 3/13) (4493(الْكُبرى 
  ) .1/347) (1888(، والطَّحاوِي في شرحِ معانِي اآلثَارِ ) 6/339) (11161(، ) 1/346) (1083(في الْكُبرى 

)51 ( يححصرواه الدنِطْقُاري )222) (2/285 ( ىرنِ الْكُبني السف يقهيالْبو ،)1374) (7047(، ) 1/309) (ي ) 4/89فو ،
، ) 14501) (6559(، وابن حبانَ ) 3/522) (6051(، ) 1/522) (1447(، والْحاكم ) 2/380) (2111(لشعبِ ا

 هِيالْفَاك2855(و ( يارِمالدو ،)2266) (2/214 ( كالمو ،)469) (1/199 ( ِي الْكَبِريف انِيرالطَّبو ،)3135) (3/205 ( ،
طسي اَألوف3301( و) (3/326 ( ِريغي الصا فابتالً ال كا قَوفُوعرم رمنِ عنِ بيحٍ عحص دنبِس اهورو ،)1162) (2/277 ( ،

  ) .1/88) (414(والْبيهقي في السننِ الْكُبرى 
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  ) . 52( ةُابنجالْ الإِ وأَ -  ةابنجالْ

20- الْم سم كْما ح؟م ثدحِللْم فحص  

 ، رغثُ اَألصدالْح هابأَص نمل فحصالْم سي ماُء فلَمالْع لَفتقَالَفَاخ مالْقَاس أَكْثَراِء والْفُقَه امالْإِمو 

āω ÿ…çµ�¡yϑtƒ āωÎ) tβρ �:بِقَوله تعالَى واستدلُّوا ، يجوز لَا:  يحيى ã�£γ sÜßϑø9$# � ) ُةاآلي ةعاقةُ الْوور79س(   

و ،بذَه ناسٍ اببع بِيعالشو اكحالضو ديزو نب يلع ديؤالْمو ةُ بِاَللَّهوِيادالْهي وقَاضو اةد الْقُضاودو 

طَهرين في اآلية هم الْمالئكَةُ ، وأَنَّ لَفْظَ اآلية خبر ؛ وذَلك أَنَّ الْم الْمصحف مس لَه يجوز أَنه إلَى

$ .βÎ)uρ öΝçGΖä �خرج مخرج الطَّلَبِ للْحائضِ والْجنبِ ؛ وذَلك لقَوله تعالَى  Y6ãΖã_ (#ρ ã�£γ©Û $$ sù �  ) ُةورس

 علَيه اللَّه صلَّى وأَميلُ إِلَيه ؛ َألنَّ الْمؤمن طَاهر ال ينجس ، كَما قَالَ، وهذَا ما أَقُولُ بِه  )6الْمائدة اآليةُ 

لَّمسأَبِي وةَ لريرالْ نَّإِ �:  همسللَا م سجنالَقَ، و )53( � ي الَى اللَّهعت : � $ yϑ‾Ρ Î) šχθä.Î�ô³ ßϑø9$# 

Ó§pg wΥ � نيكمت مرحا ؛ فَي نرِ مإِلْكَاف نلَكو ، فحصالْم سآنُ ملَطَ الْقُرتذَا اخرِهيالفَ بِغ مرحي هسلَم 

  بعثَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّىالنبِي  أَنَّ وغَيرِها ؛ فَقَد ثَبت في الصحيحينِ التفِْسري كَكُتبِ بِإِطْالقٍ

  
)52 ( يححص ماكالْح اهور)(541(، ) 4/120) (7083 (1/253 ( ََةميزخ نابو ،)208) (لَلِ ) 1/104ي الْعف قُطْنِيارالدو ،
)3/248 ( يذمرالتو ،)146) (1/273 ( ىرغنِ الصني السف يائسالنو ،)265) (1/144 ( ىري الْكُبفو ،)261) (1/121 ( ،
ةَ واجم ن594(اب) (1/195 ( داوو دأَبو ،)229) (1/108 ( دمأَحو ،)639) (840(، ) 1/84) (1011(، ) 1/107 (
) 7039(، ) 7/9) (6697(، والطَّبرانِي في اَألوسط ) 1/17) (101(، والطَّيالِسي ) 3/79) (799(، وابن حبانَ ) 1/124(
والْبيهقي ) 1/436) (579(، ) 1/327) (408(، ) 1/326) (406(، ) 1/247) (287(بو يعلَى في مسنده ، وأَ) 7/121(

وابن جارود في الْمنتقَى ) 1/25) (59(وابن الْجعد في مسنده )  1/88) (418(، وفي الْكُبرى ) 2/379) (2109(في الشعبِ 
)94) (1/34 . (  
)53 ( ارِيخالْب اهور يححص)279،281) (1/109 ( ملسمو ،)371،372) (1/282(  
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 إِلَى ورسوله اللَّه عبد محمد من الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ :ونصه  الرومِ عظيمِ هرقْلَ إلَى بِكتابٍ
 تسلَم أَسلم ، الْإِسلَامِ بِدعاية أَدعوك فَإِني بعد أَما ، الْهدى اتبع من علَى سلَام ، الرومِ عظيمِ هرقْلَ
كتؤي اللَّه كرنِ أَجيترفَإِنْ،  م تلَّيوفَإِنَّ ت كلَيع إِثْم نيالْأَرِيِسي  ،و� Ÿ≅ ÷δr' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# (#öθs9$ yès? 4’ n<Î) 

7πyϑÎ=Ÿ2 ¥ !#uθy™ $ uΖoΨ ÷�t/ ö/ä3uΖ÷�t/uρ āωr& y‰ ç7÷ètΡ āωÎ) ©! $# Ÿωuρ x8 Î�ô³ èΣ ÏµÎ/ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ x‹ Ï‚ −Gtƒ $ uΖàÒ ÷è t/ 

$ ³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘ r&  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 βÎ* sù (#öθ©9uθs? (#θä9θà)sù (#ρ ß‰ yγô© $# $ ‾Ρ r' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ  � )رمةُ آلِ عورانَ س

  . ، واُهللا أَعلَم ) 54( )64 اآليةُ
   هي َأفْضُل الطُّرق ِلحفْظ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟ما  -21

  :هناك طُرق شتى لحفْظ الْقُرآن الْكَرِميِ ، وأَشهرها الطُّرق التاليةُ 

  .ات آيةً آيةً مع تكْرارِ ذَلك حتى الْحفْظ وتكُونُ بِكتابة اآلي: الطَّرِيقَةُ التحرِيرِيةُ  -1

وتكُونُ بِحفْظ آية بِتكْرارِها نطْقًا حتى الْحفْظ ، ثُم حفْظُ آية أُخرى ، ثُم : الطَّرِيقَةُ الشفَوِيةُ  -2

  .ة ثُم تسميع الْجميعِ ، وهكَذَا الْعودةُ بِتسميعِ اآليتينِ ، ثُم حفْظُ آية ثَالثَ

وتكُونُ بِحفْظ اآليات بِكَثْرة تكْرِيرِها علَى اُألذُن آيةً آيةً أَو سورةً سورةً ، : الطَّرِيقَةُ السمعيةُ  -3

ذَا عواٌء كَانَ هسةً أَوافَهشخٍ ميش ن  كوِ ذَلحن جِيلٍ أَوسلُ من الوسائل العلمية احلديثة ، تأَفْضو

استظهار اآليات علمائنا رمحهم اهللا أن أفضل طرق  وقد ذكر بعض الطُّرقِ عندي الطَّرِيقَةُ الشفَوِيةُ ،

شفاه ؛ ولذا يقال حيفظ القرآن غيبا عن ظهر قلب حبيث ال  احملفوظة بإمرارها على القلب دون حتريك

" كَيف تحفَظُ الْقُرآنَ الْكَرِمي"ومن أَفْضلِ الْكُتبِ في هذَا الْبابِ  ئ يف امسه ،خيطئ فيه كما ال خيط

  . واُهللا أَعلَم  للدكْتورِ يحيى الْغوثَانِي حفظَه اُهللا ،

  
)54 ( ارِيخالْب اهور يححص)(4278(، ) 3/1074) (2782(، ) 1/7) (7 (4/1657 (و ، ملسم)1773) (3/1393. (  
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  هي َأفْضُل الطُّرق ِلتَثْبِيت حفْظ الْقُرآنِ الْكَريمِ ؟ما  -22

نى أَبِي عوسم رِيعالْأَش نع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسوا : قَالَ وداهعآنَ تالْقُر ي فَوفِْسي الَّذن هدبِي 

ولَه أَشا ديفَصت ني الْإِبِلِ ما فهقُل55( ع . (وننِ عاب رمع يضر ا اللَّهمهنولَ أَنَّ عسر لَّى اللَّهص اللَّه 

هلَيع لَّمسا(( : قَالَ ومثَلُ إِنبِ ماحص آنثَلِ الْقُربِ كَماحالْإِبِلِ ص قَّلَةعإِنْ الْم داهلَ عاعها يكَهسأَم 

  ) . 56( ))ذَهبت أَطْلَقَها وإِنْ

ومن أَفْضلِ  ينبغي لحافظ الْقُرآن أَنْ يبذُلَ ما يستطيع من وقْته وجهده في مراجعة الْقُرآن الْكَرِميِ ،فَ

ةَ كَانوا يفْعلُونَ هذَا يحفَظُ في صالته ؛ فَقَد ثَبت أَنَّ الصحاب الطُّرقِ للْمراجعة أَنْ يقْرأَ الْحافظُ بِما

 الدهر أَصوم كُنت:  قَالَ عنهما اللَّه رضي الْعاصِ بنِ عمرِو بنِ اللَّه عبدما في صحيحِ مسلمٍ عن كَ

 : لي فَقَالَ فَأَتيته ؛ إِلَي أَرسلَ وإِما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى للنبِي ذُكرت فَإِما لَقَا لَيلَة كُلَّ الْقُرآنَ وأَقْرأُ

أَلَم ربأُخ كأَن ومصت رهأُ الدقْرتآنَ وكُلَّ الْقُر لَةلَي لَى فَقُلْتا بي بِين اللَّه لَمو أُرِد بِذَلإِلَّا ك ريقَالَ الْخ 

 فَإِنَّ : قَالَ ذَلك من أَفْضلَ أُطيق إِني اللَّه نبِي يا قُلْت أَيامٍ ثَلَاثَةَ شهرٍ كُلِّ من تصوم أَنْ بِحسبِك فَإِنَّ

جِكوزل كلَيا عقح  ،رِكوزلو كلَيا عقح  ،كدسجلو كلَيا عققَالَ ح : مفَص موص داود بِين اللَّه 

 كَانَ : قَالَ ؟ داود صوم وما اللَّه نبِي يا:  قُلْت قَالَ الناسِ أَعبد كَانَ فَإِنه؛  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

ومصا يموي رفْطيا وموأْ:  قَالَ ، ياقْرو ي آنَالْقُررٍ كُلِّ فهقَالَ،  ش ا:  قُلْتي بِين ي اللَّهإِن يقلَ أُطأَفْض 

نم كقَالَ ، ذَل : أْهي فَاقْركُلِّ ف رِينشقَالَ ع ا : قُلْتي بِين ي اللَّهإِن يقلَ أُطأَفْض نم كقَالَ ، ذَل : 

أْهي فَاقْررٍ كُلِّ فشقُ قَالَ،  عا : لْتي بِين ي اللَّهإِن يقلَ أُطأَفْض نم كقَالَ ، ذَل : أْهي فَاقْرعٍ كُلِّ فبس  
)55 ( ارِيخالْب اهور يححص)4746) (4/1921 ( ملسمو ،)790) (ي ) 1/544فصالت : ، فَلُّتالُ والتصفاالنعمقَالٍ جع وهو 

  . الْحبل
 )56 ( ارِيخالْب اهور يححص)5031) (6/193 ( ملسمو ،)789) (1/543. (  
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 : قَالَ ، حقا علَيك ولجسدك ، حقا علَيك ولزورِك،  حقا علَيك لزوجِك فَإِنَّ ؛ ذَلك علَى تزِد ولَا، 

تددفَش ددفَش لَيقَالَ : قَالَ ، عي ول بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو : كرِي لَا إِندت لَّكطُولُ لَعي بِك 

رمقَالَ ، ع : تري إِلَى فَصي قَالَ الَّذل بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسا ، وفَلَم تكَبِر تددي وأَن تكُن 

قَبِلْت صخةَر بِين 57( � اللَّه. (  

ونةَ أَبِي عدرب 
  :  قَالَ 

 واحد كُلَّ وبعثَ:  قَالَ الْيمنِ إِلَى جبلٍ بن ومعاذَ موسى أَبا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ بعثَ

 ، تنفِّرا ولَا وبشرا،  تعسرا ولَا يسرا:  قَالَ ثُم،  لَافَانمخ والْيمن:  قَالَ ،) 58(مخلَاف علَى منهما

طَلَقكُلُّ فَان داحا ومهنإِلَى م هلمكَانَ ، عكُلُّ و داحا ومهنإِذَا م اري سف هضا كَانَ أَرقَرِيب نم بِهاحص 

 علَى يِسري فَجاَء ، موسى أَبِي صاحبِه من قَرِيبا أَرضه في معاذٌ فَسار،  علَيه فَسلَّم عهدا بِه أَحدثَ

هلَتغى بتى حهتان هإِذَا إِلَيو وه سالج  ،قَدو عمتاج هإِلَي اسإِذَا،  النلٌ وجر هدنع قَد تعمج اهدإِلَى ي 

هقنفَقَالَ ، ع اذٌ لَهعا:  مي دبع اللَّه نسٍ بقَي مذَا أَيذَا : قَالَ ؟ هلٌ هجر كَفَر دعب هلَاملَا : قَالَ ، إِس 

 ثُم ، فَقُتلَ بِه رفَأَم ، يقْتلَ حتى أَنزِلُ ما : قَالَ فَانزِلْ ، لذَلك بِه جِيَء إِنما:  قَالَ ، يقْتلَ حتى أَنزِلُ

   يا أَنت تقْرأُ فَكَيف : قَالَ،  )59(تفَوقًا أَتفَوقُه : قَالَ ؟ الْقُرآنَ تقْرأُ كَيف اللَّه عبد يا : فَقَالَ نزلَ
  
 )57 ( ملسم اهور يححص)1159) (2/812 ( ارِيخوالْب ، اللَّفْظُ لَهو ،)1875(، ) 4/1926( )4765) (2/697 ( ،
)1877) (2/698 ( ،)1878) (2/698 ( ،)3236) (3/1256 ( ،)5783( )5/2272.(  
)58 ( )مخقْإِ)  الفلانَكَفَ يم ماذٌع 
 جِلْلهالْ ةلْعىلَإِ اي صبِو عدن أَووب مىوس 
 جِلْلهة يلَفْالس .  
)59 (اَءته أُلَازِم أَيرلًا قا لَيارهنئًا ويد شعء بيا شينحد وعني بوذ:  حأْخم ناقِ ماقَة فُوالن )بضم الفاء (وهلَب أَنْ وحت ك ثُمرتة تاعس 

  .يف تعليقاته على صحيح مسلم  حفظه اهللا مصطفى البغا/كذا قال د . دائما هكَذَا تحلَب ثُم تدر حتى
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عقَالَ؟  اذُم : املَ أَنلِ أَواللَّي فَأَقُوم قَدو تيي قَضئزج نمِ موأُ؛  النا فَأَقْرم بكَت ي اللَّهل ، ِسبتفَأَح 

  ) .60(قَومتي أَحتِسب كَما نومتي

  واِل والْمثَاني والْمفَصِل والْمِئين ؟ما معنَى الطٍّ -23

  :  �الَ رسولُ اِهللا قَ

،  يانِثَمالْ يلِجِناِإل انَكَم يتطُعأُ و،  الْمئني الزبورِ انَكَم يتطُعأُو،  عبالس اةروالت انَكَم يتطُعأُ

فُولْضالْبِ تفَم61(لِص . (  

 تسلَي اماَألقْس هذأَنَّ ه نيبيثُ يدذَا الْحفَهثَةً ، ودحتسنَّأَم أْتلآرقُالْ يفن أْموذٌخ نِع بِالن62( � ي (

نعام واَألعراف واَألنفَالُ لنساُء والْمائدةُ واَأل، فَأَما السبع فَهِي السبع الطِّوالُ الْبقَرةُ وآلُ عمرانَ وا

من الْأَنفَالِ  الًدب سونيوسورةُ وقيل ( ، ةًداحو ةًورس ةَاَءربو الَفَناَأل ونَدعي واانكَ مهنوالتوبةُ ؛ َأل

ةبوالتثَانِي   )وا الْمأَمو ، زِيدت أَو ائَةالْم نا مهاتآي ددع رِبقْتي يالَّت روالس ئُونَ فَهِيا الْمأَمو فَهِيام 

ولالْ ىمئني  ،قَود تسىم سقُالْ وررلُكُ آناه ي ؛انِثَم ومنقَ هلُوه تىالَع  :  

� $ Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β  u’ ÎΤ$ sẄΒ �  ،� ô‰ s)s9uρ y7≈ oΨ ÷�s?#u $Yèö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑø9$# �  

إِونام سمقُالْ يلُّكُ آنُره انِثَماَأل نََّأل يناَءب قَالْوصص ثَتىن فيه  ،والْ نَّإِ الُقَيانِثَمي قَ يفوله تىالَع :  

 � ô‰ s)s9uρ y7≈ oΨ ÷�s?#u $ Yèö7y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑø9$# � هي آيات سورالْ ةحمد سمااه انِثَمي ّألناه ثَتىن لِّكُي ف   

  
  ) .3/1454) (1733( ، ومسلم) 4/1579) (4088(، ) 4/1578) (4086(ي صحيح رواه الْبخارِ) 60(
)61 (اهور نسيثٌ حدي الْكَبِريِ حف انِيرالطَّب )22/76) (187(، ) 22/75) (186(، ) 8/258) (8003 ( دنسي مفو  ،

 نييامّ2734(الش) (4/62،63 ( دمأَحو ،)17023) (4/107 ( ، هدنسي مف ِسيالالطَّيو)1012) (1/136. (  
  ) .1/72(انظُر أَسرار ترتيبِ الْقُرآن للسيوطي ) 62(
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كْرعة  ،فَالْ الَقَوثَانِي: "  اُءرالْم هي السوالَّ ريت آيلُّقَأَ اه من ائَمة آيَأل؛  ةناه ثَتأَ ىني كَترثَكْأَ رر 

مام ثَتالطِّ ىنالُو الْورِ .  ونَئُمق إِلَى آخ ةورس نًءا مدرِ بولَى السع طْلَقلَفْظٌ ي ولُ فَهفَصا الْمأَمو

 اترجةُ الْحورس لَهيلَ إِنَّ أَوقو ، فحصالْموسمالْبِ يفَملِص ثْكَلرفَالْ ةلِص بين سرِوالْبِ هبسلَمة  ،

ويلَق للَّقالْ ةمنوخِس من؛  هولاذَه يسالْ ىممكَحأَ ميكَ اضام رالْ ىوبارِخي نع يدعنِ سرٍ بيبج 
 قَالَ 

،  ارصقو اطٌسوأَو الٌوط امٍسقْأَ ةُثَالثَ لُصفَمالْو، ) 63"( الْمحكَم هو الْمفَصلَ تدعونه الَّذي إِنَّ: " 

 هارصقوالْبينة ،  ةورس ىلَإِ قِارِالطَّ ةورس نم هاطُسوأَو،  وجِربالْ ةورس ىلَإِ اترجحالْ لِوأَ نم هالُوطفَ

من سوراذَإِ ة لَزِلْزىلَإِ ت قُالْ رِآخر64(آن (نهأُ بِـ ، ودبي تالَّت روالس يهيمِ ، واموى بِالْحمسا يم اك

  .، واُهللا أَعلَم ) حم(

  هْل يجوز الْحلفُ بالْقُرآنِ وما حكْم الْحلف علَى الْمصحف ؟ -24

 خيقَالَ الش حسننِي محمد ملُخاُهللا  وف همحر:  

 اينمي ونُكُيفَ يمِظعالْ اللّهو هلوقَبِ فلحالْ لَثْم مهِانِميأَ يف اسالن هفَارعت دقَ يمِظعالْ آنرقُالْبِ فلحالْ نَّإِ

  : الَقَو لٍاتقَم نب دمحم كلذَ ىلَإِ بِهذَ نممو،  ىالَعت اللّه المكَ آنَرقُالْ نََّأل

 "بِوأَ هالْ ذَخجمهور  ،الَقَو الْ يففَتهِالْ ىاوندية  " :بِوه أَنذُخ  ".  

واختاركَالْ هالُم بالْ نهالْ امِمحنفى فَ يفقَالْ حتكَ( يرِدام يف الدر وحاشية نِاب عابدين  ( ،اِإل الَقَومام 

ابقُ ندالْ ةَامحنبلى الْ يفمىنِغ :  

  نسحالْو ودعسم ناب الَقَ اذَهبِو،  ايهف ثنحالْبِ ةُارفَّكَالْ بجِت ةٌدقعنم نيمي آنرقُالْبِ فلحالْ نَّإِ" 

  
)63 ( ارِيخالْب يححص)4/1922) (4748. (  

  ) .1/243،244(، مناهلَ الْعرفَان للزرقَانِي )  1/244(انظُر الْبرهانَ للزركَشي ) 64(
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قَوتةُاد ومالك والشافعى أَووب عبيةَد وعأَ ةُامالْ لِهمِلْع مستلِّدقُالْ نَّأَبِ نيكَ آنَرالم اللّه وةٌفَص من 

فَصذَ اتاتفَ؛  هتنعقالْ ديمبِ نيكَ هلَ امالَقَ و : واللِج اللّه وظَعمته. (  

ذَكَولك تعارف الناس وخةًاص يف هذاَأل هزمالْ انحلالْبِ فمصحأَ فو وضالْ عيد لَعيه قَولُوهم وحق 

اذَه  ،قَوالْ الَقَ دعالْ ةُالمعنِيي مالْ نحنفيإِ: "  ةنه يمني  " ،قَأَوره صاحب النرِه  ،الَقَو ابقُ ندةَام :  

  "نْإِو لَحالْبِ فمصحف انقَعدت يمهين  ".  

قَ انَكَوتةُاد يحلالْبِ فمصحف  ،لَوم كْيرذَ هلإِ كمامان )يأَ ىنِعحمد بن حنلٍب (إِوسحالْ نََّأل قحالف 

 نيملسمالْ اعِمجإِبِ فحصمالْ يِتفَّد نيب هنإِفَ آنُرقُالْ وهو يهف وبِتكْمالْ فلحالْبِ دصقَ امنإِ فحصمالْبِ

 .انتىه  لَماُهللا أَع65(، و (.   

  يمِ ؟ ما هي َأفْضُل مدة ِلخَتْمِ الْقُرآنِ الْكَرِ -25

آنَ فالْقُر متخي ناسِ مالن نفَم ، ي قُلُوبِهِمف انيرِ اِإلميقَادم الفتاسِ بِاخالن مائزع فلتخرٍ تهي كُلِّ ش

خمسةَ عشر يوما مـرةً ،   مرةً بِقراَءة جزٍء واحد من الْقُرآن الْكَرِميِ يوميا ، ومنهم من يختمه في كُلِّ

ـ   فْعا كَـانَ يةً كَمرامٍ مأَي ةعبي كُلِّ سف همتخي نم مهنما ، ويمونِ يأَيزج اَءةربِق كذَلةُ  وابـحلُ  الص

، هِملَيانُ اِهللا عورِض  

 اللَّه رسولِ علَى قَدمنا:  قَالَ ، حذَيفَةَ بن أَوسِ جده عن ، ثَّقَفيال أَوسٍ بن اللَّه عبد بن عثْمانَ عنفَ

 الْمغرية علَى اَألحالف من إِخواننا فَنزلَ ، لَه قُبة في علَيه فَأُنزِلْنا ، ثَقيف وفْد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

  حديثه أَكْثَر وكَانَ ، فَيحدثُنا الْعشاِء بعد يأْتينا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ انَفَكَ ، شعبةَ بن

   
  ) .7/296(فَتاوى اَألزهرِ ) 65(
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 الْحرب كَانت الْمدينةَ أَتينا فَلَما ، نيمستضعف مستذَلَّني بِمكَّةَ كُنا سواٌء وال:  ويقُولُ ، قُريشٍ تشكيةَ

 إِنه:  فَقَالَ ، أَبطَأْت لَقَد!  اللَّه رسولَ يا:  فَقُلْنا ، فَأَطْولَ ، لَيلَة ذَات علَينا فَأَبطَأَ ولَنا علَينا سجاال

 اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ أَصحاب فَسأَلْنا ، أَقْضيه حتى أَخرج أَنْ فَكَرِهت ، الْقُرآن من حزبِي علَي طَرأَ

هلَيع لَّمسو  :فولُ كَانَ كَيسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو بزحآنَ يكَانَ:  فَقَالُوا ؟ الْقُر هبزحثَالثًا ي 

   .) 66( الْمفَصلِ وحزب ، عشرةَ وثَالثَ ، عشرةَ وإِحدى ، وتسعا ، وسبعا ، وخمسا ،

يمواٍء يزأَج ةسمخ اَءةربِق كذَلةً ، ورامٍ مأَي ةتي كُلِّ سآنَ فالْقُر متخي ناسِ مالن نما قَالَ وا كَم

 مهضعب :مأَ خقَر نم اَءةربِق كذَلةً ، ورامٍ مأَي ي كُلِّ ثَالثَةآنَ فالْقُر متخي نم مهمنو ، سني ا لَمس

 أُرقْي انَكَ هنأَ:  ودعسم نِب اِهللا دبع نععشرة أَجزاٍء يوميا ، وقَد كَانَ يفْعلُه بعض الصحابة أَحيانا ، فَ

  ) .67( الثثَ لِّكُ يف هتمخي انَضمر يفو ، ةعمجالْ ىلَإِ ةعمجالْ نم آنَرقُالْ

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هلقَوٌء ليش كذَل دعب سلَيلَ: ، وم قَفْيه مقَ نقُالْ أَرآنَر لَّقَأَ يف مثَ ن68( الث .(  

أَميثَ لَودذَا الْحلَّ هالٍ فَلَعلَي ثَالث ني أَقَلِّ مونَ فمتخوا يكَان مهأَن لَفضِ السعب نع حا صا م م

، مهلُغبي  دمحا منديس يديِ هدالْه ريقُولُ خالِ نولَى كُلِّ الْأَحعو�  ، لَماُهللا أَعو .  

  
)66 (دي الْكَبِريِ حف انِيرالطَّب اهور نسيثٌ ح)599) (1/220 ( ِسيالالطَّيو ،)1108) (1/151 ( دمأَحو ،)16211) (4/9 ( ،
) 2/242) (8583(، وابن أَبِي شيبةَ ) 1/443) (1393(، وأَبو داود ) 1/427) (1345(، وابن ماجةَ )  4/343) (19043(
.  
  ) .7/166(وأَبو نعيمٍ في الْحلْية ) 2/415) (2251(أَثَر حسن رواه الْبيهقي في الشعبِ ) 67(
 )68 ( يذمرالت اهور يححص)2949) (5/198 ( َةاجم نابو)1347) (1/428 ( دمأَحو)6775) (ارِمي ) 2/189الدو ،

، والْبيهقي ) 6/406) (2430(، والْبزار ) 1/300) (2275(، والطَّيالِسي ) 3/35) (758(بن حبانَ ، وا) 1/418) (1493(

  ) .5/25) (8067(، والنسائي في الْكُبرى ) 2/394) (2168(في الشعبِ 
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  مِ الْقراءةُ السرِيعةُ لَتَكْثيرِ اَألجرِ ؟َأيهما َأفْضُل الْقراءةُ الْبطيَئةُ مع التَّدبرِ َأ -26

قَولُ لرِ أَفْضبدالت عطْيٍء ماَءةَ بِبرأَنَّ الْق اجِحالرو ، أَلَةسالْم هذي هاُء فلَمالْع لَفتالَى اخعت هل:  

 � ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& y7ø‹s9Î) Ô8 t�≈ t6ãΒ (#ÿρ ã�−/£‰ u‹Ïj9 ÏµÏG≈ tƒ#u t�©. x‹tFuŠ Ï9 uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9F{   ).29سورةُ ص اآليةُ (� #$

Ÿξ �: وقَالَ اُهللا عز وجلَّ  sùr& tβρ ã�−/y‰ tG tƒ šχ#u ö�à)ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θè=è% !$ yγä9$ x�ø%r& �  ) دمحةُ مورس�  

24.( 

وقَالَ اُهللا  : �  Ÿξ sùr& tβρ ã�−/y‰ tFtƒ tβ#u ö�à)ø9$# 4 öθs9uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθs9 ÏµŠ Ïù $Z�≈ n=ÏF÷z$# 

�#Z��ÏWŸ2 ) ُةاِء اآليسةُ النور82س .(  
غيوبِ ، مِ عالَّمِ الْفَبين أَنَّ التدبر علَّةُ إِنزالِ الْكتابِ ، وبِه تكْسر أَقْفَالُ الْقُلُوبِ ، ويحصلُ الْيقني بِكَال

 هذا: "  فَقَالَ ركْعة في اللَّيلَةَ الْمفَصلَ قَرأْت فَقَالَ مسعود ابنِ إِلَى رجلٌ جاَء" :  قَالَوعن أَبِي وائلٍ 

 سورةً عشرِين فَذَكَر بينهن يقْرنُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي كَانَ الَّتي النظَائر عرفْت لَقَد الشعرِ كَهذِّ

نلِ مفَصنِ الْميتوري سكُلِّ ف ةكْع69" " ( ر . (  

لَقاَو عباِهللا د  ودعسم ناب
 دنع وافُقو،  لِقَالد رثْن وهرثُنت الو،  رِعالش ذِّهكَ آنَرقُالْ واذُهت ال: "  

عجبِائه  ،وحبِ واكُرلُقُالْ ه70" ( وب. (  

  اِهللا ىلَإِ بحأَ اهيلَع بِلْقَالْ عِمجو مٍهفَتو ةفَرِعمو رٍبدتب ةورس ةُاَءرق: الَ اِإلمام ابن الْقَيمِ رحمه اُهللا قَ
تىالَع من قاَءرة ختمة سراد ، واذَه ثُكَ نْإِوثَ رواب هذالْ هقاَءر71( ة .(  

  : وقَالَ رحمه اُهللا 
قةُاَءر آيبِ ةرٍكُّفَت وفَتمٍه خير من قاَءرة ختمبِ ةغرِي تدرٍب وفَتمٍه ، أَوفَنع بِلْقَلْل ، أَودىلإِ ىع حولِص  

  
  ) .4/1924) (4756(، ) 4/1911) (4710(، ) 1/269) (742(ي أَثَر صحيح رواه الْبخارِ) 69(
:  لِقَدال،  ةعرسبِ ةُاَءرقالْو ِءيالش عطْقَ : ذُّهالْ، ) 2/360(، والْبيهقي في الشعبِ ) 2/256(أَثَر صحيح رواه ابن أَبِي شيبةَ ) 70(

الرالْ يُءدابِيس من الترِم  ،الْومرارِقَالْ نَّأَ ادئ يركَبِ يملمقُالْ اترآن مغَ نرِي رؤية وأَتكَ لٍمام يتطُاقَس لُقَالد مالْ ناذَإِ قِذْع زه.  
)71 ( نِيفالْم ارنالْم)1/29 .(  
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  ) . 72( احِبالص ىلَإِ ةَياآل مهدحأَ ددري،  فلَالس ةُادع تانكَ هذهو،  آنرقُالْ ةالوح قِوذَو،  انمياِإل

قَام النبِي صلَّى اُهللا علَيه : " أنه قال ذَر  أيب  عنقلت بل ثبت هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ف
إِنهم عبادك، وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز إِنْ تعذِّبهم فَ{وسلَّم حتى إِذَا أَصبح بِآية، والْآيةُ 

يمك160ص  )18(تقدم خترجيه يف س صحيح (، ] 118: املائدة[} الْح ( . اصِ، أَنَّ ونِ الْعرِو بمنِ عاِهللا ب دبع
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ّبِيّالن :ّزلَ اِهللا علَا قَوت يماهري إِبلَّ فجاسِ {: وّالن نا مريكَث لَلْنأَض ّنهّبِّ إِنر

إِنْ تعذّبهم فَإِنّهم عبادك وإِنْ {: الْآيةَ، وقَالَ عيسى علَيه السّلَام] 36: إبراهيم[} فَمن تبِعنِي فَإِنّه منِّي
تأَن كّفَإِن ملَه رفغت يمكالْح زِيزقَالَ] 118: املائدة[} الْعو هيدي فَعي«: ، فَرتّي أُمتّأُم ّمالله « ،

فَأَتاه » يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمّد، وربّك أَعلَم، فَسلْه ما يبكيك؟«: وبكَى، فَقَالَ اُهللا عزّ وجلَّ
ّالص هلَيرِيلُ عفَقَاجِب ،لَمأَع وها قَالَ، وبِم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر هربفَأَخ أَلَهفَس ،لَامّالسلَ لَاةُ و

رواه مسلم صحيح ". إِنّا سنرضيك في أُمّتك، ولَا نسوُءك : يا جِبرِيلُ، اذْهب إِلَى محمّد، فَقُلْ: " اُهللا
  .واهللا أعلم  ) .1/191) (202(
27-  ناذَا عمةً ، وابتَجسةً موعآنِ الْكَرِيمِ دخَتْمِ الْقُر نْدِللْقَارِِئ ع َأن حْل صه

   دعاء خَتْمِ الْقُرآنِ ؟

ةً مستجابةً ، ولَكـنِ اسـتجابةُ   أَنَّ للْقَارِئِ عند ختمِ الْقُرآن الْكَرِميِ دعو �لَم يصح عن رسولِ اِهللا 
أَص ةصي قا فالِ ، كَممحِ اَألعاللِ إِلَى اِهللا بِصسوابِ التب نم آنمِ الْقُرتخ دعى بجراِء تعارِ الدابِ الْغح

 هناُهللا ع يضر وِيوالن امقَالَ اِإلم ، :  "صح عن بضِع ابِالتعكُالْ نيوفيأَ نينهكَ مواان يبِصونَح صياام 
ـ لو أُرقْي نمل مِتخالْ سِلجم ورضح بحتسي:  رضي اُهللا عنه  الَقَو ، يهف ونَمتخي يذالَّ وميالْ مال ن 
يِسحالْ نقكَ ، ةَاَءرام هِشد الناُءس احلُيالْ ضخير ودعالْ ةَومسلمني يوالْ معيد  .ورىو ابـ أَ ن  داود يبِ
ـ م نب سنأَ انَكَ:  الَقَ هنع اُهللا يضر سٍنأَ صاحبِ يلِلجالْ يعابِالت ةَادتقَ نع نِييححص نِيادنسإِبِ الك 
رضاُهللا ي عنإَ هاذ ختقُالْ مآنَر جمأَ علَهه وداع  .ورإِبِ ىوسناده الصيحِح عن جماهـ :  الَقَ د  واانكَ
يجتمونَع عند خقُالْ مِترآن ونَولُقُي  :تلُزِن الرحهـ .أ ). 73( ةُم .  
 )72 ( ةادعارِ السد احفْتم)1/187 .(ِبالالثَّع قَالَهو انسرِ الْحاهوالْج  فِْسريِهي تا فضأَي ي)1/10. (  
)73 (رواه ابيبِأَ ن داود يف كابِتالْ همصاحف ، الْ الَقَوحظُاف  :اذَه مقُووف صحفُالْ. .  يحتوحات الرانِبةُي )ظُرِ ) 244/  3انو ،

  إِنْ شئْت حالًّ وارتحاالً ذَكَره... ثُمّ اقْرإِ الْحمد وخمس الْبقَره : ، قال ابن اجلزري )  1/141(ذْكَار للنووِي اَأل

 هاباِْإلج نوقم تأَنو عادو ...هابجتسم متخي نةُ موعد  
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  ). 74( مهلَ اعدفَ هتيب لَهأَو هدلَو عمج آنَرقُالْ متخ اذَإَ سنأَ انَكَ :وعن ثَابِت قَالَ 

 يستجاب الدعاَء أَنَّ بلَغنا وإِنه الْقُرآنَ نختم أَنْ أَردنا أَنا دعوناك إِنما:  قَالَ داهجم نعوعنِ الْحكَمِ 

دنمِ عتخ آنا:  قَالَ الْقُروعفَد وعبِد75( ات. (  

ويف بضِع الروايات الصحيحة  :أَونانَكَ ه نَّإِ:  الُقَي الرحةَم تلُزِن عند خاتمقُالْ ةرآن  . لَماُهللا أَعو.  

  هْل من حقِّ الْولَد علَى واِلده َأن يعلِّمه الْقُرآن ؟ -28

  :قَالَ اُهللا تعالَى 
 � $ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθè% ö/ä3|¡à�Ρ r& ö/ä3‹Î=÷δr& uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø:$#uρ �  

  ) 6سورةُ التحرِميِ اآليةُ (
 ومسئُولٌ راعٍ الْإِمام تهرعي عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُوقَالَ 

نع هتيعلُ رجالراعٍ وي رف هلأَه وهئُولٌ وسم نع هتيعأَةُ ررالْمةٌ وياعي رف تيا بجِهوئُولَةٌ زسمو نع 

  . الْحديثُ ) ... 76(رعيتها

 لَدو لِّمعأَنْ ي داللَى الْوفَع لَفكَانَ الس قَدو ، هلِّمعبٍ يدؤبِم لَه أتإِال فَلْيو ، كَنإِنْ أَم فِْسهآنَ بِنالْقُر ه

بِ ودؤم دمالص دبعفْيِانَ لأَبِي س نةُ ببتقَالَ ع ، كلُونَ ذَلفْعي هِملَيانُ اِهللا عورِض حالالص هلَد :لكُين 

 ام مهدعن سنحالْفَ ، كنِيعبِ ةٌودقُعم مهنيأَع نَّإِفَ ؛ كِسنفْ صالحإِ يبنِ كالحصإِ نم هبِ أُدبت ام أولَ

استحسنت ، بِقَالْويح عندهم ام اسقْتبحت .  
  
)74 (يححص أَثَر ني السف يارِمالد اهونِ ر)2/560 ( ِي الْكَبِريف انِيرالطَّب اهورو ،)1/242.( ِبعي الشف يقهيالْبو)2/368. (  
)75 ( يارِمالد  اهور يححص أَثَر)2/561) (3432 (  َةبيأَبِي ش نابو ،)6/128 ( ِبعي الشف يقهيالْبو ،)2/368. (  
)76 (ور يححص ارِيخالْب اه)2/902) (2419(، ) 2/901) (2416(، ) 2/848) (2278(، ) 1/304) (853 ( ،
)2600) (3/1010 ( ،)4892) (5/1988 ( ،)4904) (5/1996 ( ،)6719) (6/2611 ( ملسمو)1829 (
، ) 5/374) (9176(ائي في الْكُبرى صحيح رواه النس.  ���� يعول من يضيع أن إمثا باملرء كفى ����:  �وقَالَ ) . 3/1459(

 ماكالْح8526(و) (4/545 ( يديمالْحو ،)599) (2/273 ( ِابهي الشي فاعالْقُضو ،)2/304( )1413. (  
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 وعهلِّمم كتاِهللا اب ، كْ الوتهرِهم لَعيفَ هميلُّوه ، الو تتركْهم منفَ هيهجرثُ ، وهم رهوم من عرِالش 
فَّهأَع ، ومالْ نحدفَ يثرأَشه ، الو هرِجختم ملْمٍ نغَ ىلَإِ عرِيه حىت يحكمنَّإِفَ ، وه ازدحالمِكَالْ ام يف 
ملَّةٌ عِالسضم فَلْلمِه .  

وتههدديبِ م أَوهبدونِ مي،د كُولَ نهالَّ يبِالطَّبِكَ مال يذ علُيبِ جواِءالد رِفَةعلَ مقَب اِءالد ، وجمهبن 
مثَحةَاد الناِءس  ،ومهور ريالْ سكَحاِءم  ،واسزِتزِبِ ينِديادتإِ كياهزِأَ مدك   .إِوينْأَ اك تتلَك ىلَع رٍذْع 
ملَ ينقَفَ كد لْكَاتت ىلَع فَكاية منك ، زِود يف أْتهِيبِدزِأَ مدك بِ يفنْإِ ير اَءش الَى  اللَّهع77(ت.(  
  ما حكْم قراءة الْمرَأة علَى شَيخٍ عاِلمٍ بِالتَّجوِيد يصحح لَها تالوتَها ؟  -29

رأَنَّ الْم كال ش تعإِذَا د لَكِّنوعِ ، وضالْخورِ والْظُه نع تهِينو ، فَافالْعرِ وتبِالس ترأُم أَةَ قَد
لَقِّى اِإلجت ا أَوهتالويحِ تحصت؛ ل دعب نع ةً أَوافَهشخٍ ميلَى شأَ عقْرةً أَنْ تملسةُ موررفَال الض هنع ةاز

ذَا يكُونُ بأْس بِذَلك إِذَا أُمنت الْفتنةُ ، وغَابت الْخلْوةُ ، وصانت الْمرأَةُ صوتها من الْخضوعِ ، وهكَ
أَةرلَى املِ عجالر اَءةري قا فضأَي كْمذَ الْح؛ و وِيدجبِالت ةماللُّععت نم تا ثَبمل كل نم ةابحمِ الص

ات يأْخذُ علم انت لَه شيخأُمهات الْمؤمنِني ، وثَبت عنِ الْحافظ بنِ حجر الْعسقَالنِي رحمه اُهللا أَنه كَ
 نهنجا التنوخيةفاطمة بنت : احلديث عكما ، وفاطمة بنت حممد بن عبد اهلادي وأختها عائشة املُن 

وفي عصرِنا .  »امع املؤسس باملعجـم املفهرس«ذكر يف كتابه الذي ذكر فيه شيوخه وشيخاته 
 ةخيلَى الشاِء عسالنالِ وجالر نم ريأَ الْكَثذَا  قَره : اَءاتربِالْق اتمالالْع نم تكَانو ، دعالس أُم

انَ هناك نِسوةٌ عالمات بِالتجوِيد فَذهاب النساِء إِلَيهِن أَحق ، وترتيلُهن علَيهِن وإِذَا كَ. رحمها اُهللا 
  .واُهللا أَعلَم . أَفْضلُ
   حكْم اِإلمامة بِالْمصحف في صالة قيامِ اللَّيِل ؟ما  -30

  ؛ لما والنافلَة عموما منفَرِدا أَنْ ينظُر في الْمصحف في صالة قيامِ اللَّيلِ  يجوز لِإلمامِ أَو من صلَّى
  
)77 ( ظاحلْجل يِنيبالتانُ ويالْب)ا  :وقال ابن اجلزري رمحه اهللا .  )1/249بّأَدّالتو قَارمِ الْولْزلْيال... و دنرِعوخِ إِنْ ييّشجنأَنْ ي ادقلت  ب ،

، لألسف اليوم كثري من الطالب يف " من مل ينفعك لَحظُه مل ينفعك لفْظُه: "وكنا نتعلم من أدب شيوخنا قبل علمهم ، كما قالوا : 
ذا نرشد كثريا ، وهل"العلم دب أحوج منا إىل كثري من من األ قليلحنن إىل "كما قال بعض السلف  ، أمس احلاجة إال األدب قبل العلم 

    .وهذا موضوع  عظيم جليل ، رمبا نتعرض له يف رسالة منفردة بإذن اهللا إىل حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رمحه اهللا ، 
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 تثَبعن عائةَش زجِو بِالناُهللا  � ي يضا رهنأَ" : عنانَكَ اه يؤمغُ اهالمكْذَ اهانٌو الْ يفمصحف يف 

رما ،  ) ".78( انَضدأَب ي ذَلَكف بيلَا عوقَوذَ دهب جمةٌاع مالْ نلَعلَإِ اِءمفْى تالْ يلِضقاَءرة من 

ةُ بِما الْقراَء وذَهب علَماُء آخرونَ إِلَى أَنَّ اَألفْضلَ،  ةٌادبع فحصمي الْف رظَالن نَّأَ؛ ل فحصمالْ

نه أَ بِيسمالْ نِب يدعسفَعن  غالبا ؛ يحفَظُ الْمرُء وإِنْ كَانَ قَليالً ؛ فَإِنه أَحرى للْخشوعِ ، وأَقْوم للتدبرِ

 هبِ أْرقْيلْفَ هتلَيلَ هبِ أُرقْي ام هعم انَكَ اذَإِ " : الَقَ فحصمالْ يفَ أُرقْيفَ انَضمر يف يلِّصي لِجالر عنِ سألَ

) "79 ( لَماُهللا أَعو ،.  

  حكْم اتِّخَاذ الْماِل علَى تَعليمِ الْقُرآنِ ؟ما  -31

  : �لَ النبِي يجوز لمعلِّمِ الْقُرآن أَنْ يأْخذَ ماالً من الْمستطيعِ علَى تعليمه الْقُرآنَ ؛ فَقَد قَا
 � قا أَحم مذْتأَخ هلَيا عرأَج ابتك اللَّه 	80(  . (  

 ةملُ اَإلئقَو وهومالك والشافعى أَوحمد ثَ يبِأَورٍو الْ رِثَكْأَولَعاِءم .  
فَقَد يكُونُ الطَّالب غَير قَادرٍ علَى أَداِء هذَا الْمالِ هذَا وينبغي أَنْ ال يكُونَ الْمالُ شرطًا للتعليمِ ؛ 

 ، آنلِّمِ الْقُرعمقَالَل بِيعرِطُ ال : الشتشي لِّمعإِنْ الْمو يطئًا أُعيش لْهقْب81( فَلْي . (  
 : اهدحأَ : هجوأَ ةالثَثَ ىلَع يملعالت: ندي أَنه قَالَ السمرقَ ثليالَّونقَلَ الْعلّامةُ السيوطي عن أَبِي 

لْلحسبة ، الو أْيبِ ذُخه عضاًو .نْأَ:  يانِالثَّو يلِّعاُألبِ مجرة  .الثَّونْأَ:  ثُال يلِّعبِ مغرِي شراذَإِفَ ، ط 
  ،وازجالْ حجراَألو ،يهف فلَتخم يانِالثَّو ،اِءيبِناَأل لُمع هيلَعو ورجأْم لُواَألفَ ،لَبِقَ هيلَإِ ىدهأُ

  
،  وعلَّقَه الْبخارِي في ) 2/123) (7217(، وابن أَبِي شيبةَ ) 2/253) (3183(أَثَر صحيح رواه الْبيهقي في الْكُبرى ) 78(

  .قَالَ باب إِمامة الْعبد والْمولَى ثُم ذَكَره ) 1/245(الصحيحِ 

 )79 ( فاحصي الْمدَ فاوأَبِي د ناب اهور يححص أَثَر)658 . (  

)80 ( ارِيخالْب اهور يححص)5/2166) (5405. (  

)81 (نصي مةَ فبيأَبِي ش ناب اهور يححص أَثَر هف)4/340) (20833 ( ارِيخالْب لَّقَهعو ،)2/795. (  
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الثَّوثُال يجإِ وزجنََّأل اعاًم بِالني اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسانَكَ م معماًل لْلقِلْخ انَكَو قْيالْ لُبهد82(ةَي (. 
  . نتهى ا


هذَا الْمالَ من غَيرِ مسأَلَة وال إِشراف نفْسٍ فَقْد قَالَ عمر ابن الْخطَّابِ  وينبغي للْمعلِّمِ أَنْ يأْخذَ 

 إِذَا خذْه فَقَالَ مني إِلَيه أَفْقَر هو من أَعطه فَأَقُولُ الْعطَاَء يعطينِي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ كَانَ

جاَءك نذَا مالِ هٌء الْميش تأَنو رغَي رِفشلَا ملٍ وائس ذْها فَخمفَلَا لَا و هبِعتت كفْسقَالَ ). 83(نو

 ، هلْبقْيلْفَ) 84(سٍفْن افرشإِ الو ةلَأَسم رِيغَ نم يهخأَ نع وفرعم هغلَب نم «:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

الو يردإِفَ ، هنام هرِ وزق اقَسلَإِ اُهللا هي85( » ه.(  

  :قَالَ الشيخ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 

وام دالْ امجمهقَ ورأَ دجأَ ازاُأل ذَخجرة ىلَع تعقُالْ يمِلرآن ، بِوخاصكَ اذَإِ ةانبِ تسِءاخ سٍفْن تبِشه 

 ىلَع اللّه ابِوثَ اريثَإِو هيلَع يددالش صِرحالْ مِدعبِ ةيصوالْ عم ، لِابِقَمالْ اذَه ذخأَ نم عانِم الفَ ةَيدهالْ

Ÿωuρ (#ρ � : ىالَعت هلوقَل ىبِطُرقُالْ ريِِسفْت يف اَءج دقَو اذَه ا،ينالد رِجأَ ç�tI ô±n@ ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨuΚrO WξŠ Î=s% � 

 هذهو:  الَقَ مثُ ، كلذَ نع واهنفَ ةرجاُألبِ مهيند ونَملِّعي اانوكَ اربحاَأل نَّأَ ،) 41سورةُ الْبقَرة اآليةُ (

ةُاآلي كَ نْإِوانت خبِ ةًاصإِ ينِبسرهِفَ يلَائي تتنلُاو مفَ نلَع فلَعهفَ ، ممأَ نرِ ذَخشةًو ىلَع تريِيِغ حق  
  
)82 ( قَاني اإلتف يوطيكَذَا قَالَ الس )300/ 1. (  
)83 ( ارِيخالْب اهور يححص)(6744(، ) 2/536) (1404 (6/2620 ( ملسمو ،)1045) (2/723. (  

 )وال ام ( أَي لَّاولَ يذم أْيتك ىلَع هذه فَالصة )فَلَا هبِعتت كفْسن( فَ أَياتكْره الو تتلَّعق فْنسبِ كا كَذَا قَالَ ا هغطَفَى الْبصم وركْتلد. 
  . ِءيالش يلِصحت ىلَع يددالش صرحالْو علُّطَالتو ةُفَلهالَّ:  افرشاِإل) 84(
وأَحمد ) 2/71) (2363(، والْحاكم ) 11/509) (5108(، ) 8/195) (3404(صحيح رواه ابن حبانَ في صحيحه ) 85(
) 925(، وأَبو يعلَى في مسنده )  5/248) (5241(، ) 4/196) (4124(، والطَّبرانِي في الْكَبِريِ ) 4/220) (17965(
، وابن عمرٍو الشيبانِي في اآلحاد والْمثَانِي ) 1/403) (309(، والْحارِثُ في مسنده ) 3/281) (3551(، والْبيهقي في الشعبِ  )2/226(
)2563) (5/26. (  
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 دقَفَ ارجأَ هيلَع ذَخأْي ىتح هيلَع نيعت دقَو هملِّع ام اِءدأَ وأَ هيلَع بجو ام يمِلعت نم عنتام وِأَ هالطَبإِ وأَ

دلَخ يف قْمتاآل ىضية ، قَود رأَ ىووب داونَّأَ د بِالنلَّى يص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ  و :نم لَّمعا تلْما عمم 

 الْقيامة يوم الْجنة عرف يجِد لَم الدنيا من عرضا بِه ليصيب إِلَّا يتعلَّمه لَا وجلَّ عز اللَّه وجه بِه يبتغى

  ). 87) (86( رِحيها يعنِي

  :  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّىوقَالَ 

))نلَ مئس نلْمٍ عع هلَمعي همفَكَت أُلْجِم يمو ةاميامٍ الْقجبِل نارٍ م88( ))ن .( لَماُهللا أَعو.  

  حكْم طَلَبِ الْماِل علَى اِإلجازة ؟ما  -32

  :قَالَ الْحافظُ السيوطي رحمه اُهللا 

ام اعتادكَ هثري من مقُالْ خِايِشاِءر من امتنهِاعم ماِإل نازِجأَبِ الإِ ةخذ الٍم يف ابِقَملال اه يجإِ وزجاعاً،م 

نْإِ لْب علأَ مهليته وجب لَعياِإل هجأَ ةُازو عدماه حرم لَعيه ، لَويساِإل تجةُاز مام قَيالفَ لِاَاملْبِ لُاب 

يجأَ وزذُخه عناه اُأل الوجةُر لَعي89( اه ( لَماُهللا أَعو ،.  

  
)86 ( داوو دأَب اهور يححص)3664) (2/346 ( دمأَحو ،)8438) (لَ ) 2/338ملْمِ الْعاِء الْعضي اقْتف ياددغالْب يبطالْخو ،
  ) .7/458(فَتاوى اَألزهرِ ) 87) . (1/65) (102(
)88 ( دمأَح اهور يححص)2/305) (8035(، ) 2/344) (8514(، ) 2/353) (8623(، ) 2/495( )10425 ( ،
)7930) (2/296 ( ،)7561) (2/263 ( داوو دأَبو ،)3658) (2/345 ( يذمرالتو ،)2649) (ةَ ) 5/29اجم نابو ،
)264) (1/97 ( ،)266) (1/98 ( ماكالْحو ،)344) (345(، ) 1/181) (1/182 (اي الْكَبِريِ ، وف انِيرلطَّب)8251 (
)8/344 ( ،)10089) (10/102 ( ،)11310) (11/145 ( طسي اَألوفو ،)2290) (3322(، ) 2/382) (3/335 ( ،
، ) 1/198) (315(، ) 1/112) (160(، وفي الصغريِ ) 5/186) (5027(، ) 4/183) (3921(، ) 4/29) (3529(
)452) (1/275 (أَبو ، هدنسي ملَى فعو ي)2585) (4/458 ( ِبعي الشف يقهيالْبو ،)1743) (1745(، ) 2/275 (
، ) 1/119) (399(، وابن الْمبارك في الزهد ) 1/267) (433(، ) 1/266) (432(، والقُضاعي في الشهابِ ) 2/276(

 هاديثي أَحي فوخامالش34(و) (1/52 ( ازِيالر اممتو ،)1557) (89( ) .2/213 ( قَاناإلت )299/ 1. (  
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  حكْم اِإلمامة بِالْقراءات في الصالة ؟ما  -33

ايرِو ورٍ أَوهشرِ مغَي هجبِو هالتي صأَ ففَقَر نِنيقتاِء الْمالْقُر نلٌ مجر اسالن ومِ إِذَا أَممةَ عايرِو فالخت ة

 بن عمربلَده فَال بأْس بِذَلك ، وإِنْ كَانَ من خلْفَه ال يعلَمونَ شيئًا عن هذه الرواية لما صح أَنَّ 

  :قَالَ  عنه اللَّه رضي الْخطَّابِ

تعمس امشه نيمِ بكنِ حامٍ بزقْ حأُيةَ رورس قَانلَى الْفُررِ عا غَيا مهؤكَانَ أَقْرولُ وسر لَّى اللَّهص اللَّه 

هلَيع لَّمسا وأَنِيهأَقْر تدكلَ أَنْ وجأَع هلَيع ثُم هلْتهى أَمتح فرصان ثُم هتبلَب هائبِرِد فَجِئْت ـولَ  بِهسر 

لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو ي فَقُلْتإِن تعمذَا سأُ هقْرلَى يرِ عا غَيا منِيهأْتي فَقَالَ أَقْرل لْهسأَر قَالَ ثُم لَه 

 سـبعة  علَـى  أُنزِلَ الْقُرآنَ إِنَّ أُنزِلَت هكَذَا فَقَالَ فَقَرأْت اقْرأْ لي قَالَ ثُم أُنزِلَت هكَذَا قَالَ فَقَرأَ اقْرأْ

فرُءوا أَحفَاقْر هنا مم رسي90(ت( .  

  حكْم الْقراءة بِغَيرِ ِإجازة ؟ما  -34

  :قَالَ الْعلّامةُ السيوطي رحمه اُهللا 

 هلَ ازج ةَيلهاَأل هِسفْن نم ملع نمفَ ، ةادفَاِإلو راِءلِإلقْ يدصالت ازِوج يف طرش ريغَ خِيالش نم ةُازجاِإل

 يفو مٍلْع لِّكُ يف كلذَكَو ،حالالص ردالصو ونَلُواَأل فلَالس كلذَ ىلَعو ، دحأَ هزجِي ملَ نْإِو كلذَ

 ةازجاِإل ىلَع اسالن حلَطَاص امنإِو طاً،رش اهنِوكَ ادقَتاع نِم اُءيبِغْاَأل همهوتي امل الفاًخ اِءتفْاِإلو اِءرقْاِإل

 نع مهِامقَم ورِصقُل مهوِحنو نيئدتبمالْ نم هنع ذُخاَأل يدرِي نم باًالغَ اهملَعي ال صِخالش ةَيلهأَ نََّأل

 ةيلهاَألبِ ازِجملْل خِيالش نم ةادهالشكَ ةُازجاِإل تلَعجفَ ، طٌرش ذخاَأل لَبقَ ةيلهاَأل نِع ثُحبالْو كلذَ

)91 . ( لَماُهللا أَعو.  

  
)90 ( ارِيخالْب اهور يححص)6/2541( )6537(، ) 4/1923) (4754(، ) 4/1909) (4706(، ) 2/851) (2287 ( ،

)7111) (6/2744 ( ملسمو ،)818) (91( ) .1/560(  قَاناإلت )299/ 1. (  
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   حكْم الْعالجِ بِالْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟ما  -35

$ �: الْقُرآنُ شفَاٌء كَما قَالَ اُهللا تعالَى  pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰ s% Νä3 ø? u !$ y_ ×πsàÏãöθ̈Β  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ Ö !$ x�Ï© uρ 

$ yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰ ÷Á9$# “Y‰ èδuρ ×πuΗ÷q u‘ uρ t ÏΨ ÏΒ÷σßϑù=Ïj9 � ) سونةُ يورةُ  �س57اآلي .( آنفَاُء الْقُرش نلَكو

∴ãΑÍi”t �:  الْكَرِميِ خاص بِالْمؤمنِني وحدهم كَما قَالَ تعالَى çΡ uρ z ÏΒ Èβ#u ö�à)ø9$# $ tΒ uθèδ Ö !$ x�Ï© ×πuΗ÷q u‘ uρ 

t ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ t ÏϑÎ=≈ ©à9$# āωÎ) #Y‘$ |¡yz � ) ُةاِء اآليرةُ االسور82س .(  
  : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِيوقَالَ 

 في ماضٍ بِيدك ناصيتي متكأَ ابن عبدك ابن عبدك إِني اللَّهم وحزنٌ هم أَصابه إِذَا قَطُّ عبد قَالَ ما �
ككْملٌ حدع يف كاؤقَض أَلُكمٍ بِكُلِّ أَساس وه لَك تيمس بِه كفْسن أَو هلْتزي أَنف ابِكتك أَو هتلَّمع 

 وجِلَاَء بصرِي ونور قَلْبِي ربِيع الْقُرآنَ تجعلَ أَنْ عندك الْغيبِ علْمِ في بِه استأْثَرت أَو خلْقك من أَحدا
 ينبغي اللَّه رسولَ يا قَالُوا فَرحا حزنِه مكَانَ وأَبدلَه همه وجلَّ عز اللَّه أَذْهب إِلَّا همي وذَهاب حزنِي

 ) . 92( � يتعلَّمهن أَنْ سمعهن لمن ينبغي أَجلْ قَالَ اتالْكَلم هؤلَاِء نتعلَّم أَنْ لَنا
 علَى أَتوا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَصحابِ من ناسا أَنَّ عنه اللَّه رضي الْخدرِي سعيد أَبِي عنو

يح ناِء ميبِ أَحرالْع فَلَم موهقْرا يمنيفَب مه كغَ إِذْ كَذَللُد ديس كلْ فَقَالُوا أُولَئه كُمعم ناٍء مود أَو 
 بِأُم أُيقْر فَجعلَ الشاِء من قَطيعا لَهم فَجعلُوا جعلًا لَنا تجعلُوا حتى نفْعلُ ولَا تقْرونا لَم إِنكُم فَقَالُوا راقٍ

آنالْقُر عمجيو اقَهزلُ بفتيأَ ورا فَبواِء فَأَتلَا فَقَالُوا بِالش ذُهأْخى نتأَلَ حسن بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو 
أَلُوهفَس كحقَالَ،  فَضا(( ومو اكرا أَدهةٌ أَنقْيا رذُوهخ رِباضي واومٍ له93. ( ))بِس(  

  
)92 ( ماكالْح اهور يححص)1862) (1/684 ( يذمرالتو ،)3505) (5/529 ( دمأحو ،)1462)(1/170 ( ارزالْبو ،
، وفي ) 3/42) (762(، وفي اآلدابِ ) 7/256) (10224(، ) 1/432) (620(، والْبيهقي في الشعبِ ) 4/25) (1186(

، وفي ) 2/110) (722(، وأَبو يعلَى في السننِ ) 6/168) (10492(، والنسائي في الْكُبرى ) 1/181) (158(الدعوات الْكَبِريِ 
، وابن ) 3/74) (993(مِ اَألخالقِ ، والْخرائطي في مكَارِ) 1/133) (115(، والطَّبرانِي في الدعاِء ) 1/275) (258(الْمعجمِ 

 لَةاللَّيمِ وولِ الْيمي عي فن656(الس) (93() . 1/416(  ارِيخالْب اهور يححص)6026) (5/2347 ( ملسمو)2690 (
)4/2070. (  


